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ЕОЗИНОФИЛЕН ФЕНОТИП – 
ДОМИНИРАЩ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ТИП 
ПРИ НЕКОНТРОЛИРАНА УМЕРЕНО ТЕЖКА 
И ТЕЖКА БРОНХИАЛНА АСТМА

В. Юрукова�, Д. Димитрова�, Я. Славова�, А. Валериева�, С. Лесичкова�

Клиничен Център по Белодробни болести, СБАЛББ „Св. София“ ЕАД�
Клиника по алергология, УМБАЛ „Александровска“�
Клиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“�
Медицински Университет, София

Резюме
 Увод: Значителна част от пациентите с бронхиална астма (БА), остават с неконтролирано 
заболяване, въпреки съвременните възможности за лечение. Фенотипизирането на заболяването 
би могло  да допринесе за по-добро разбиране на патофизиологията на БА, идентифицирането на 
биомаркери на възпалението и подобряване на терапевтичните подходи.
 Цел: Да се проучат различните фенотипи БА на базата на клинични и възпалителни 
характеристики при възрастни пациенти с неконтролирана умерено тежка и тежка БА.
 Материали и методи: Изследвахме 42 пациента с БА извън екзацербация. Разделихме ги 
на две групи в зависимост от постигнатия контрол: контролирана БА (КА) (n=19) и неконтролирана 
БА (НА) (n=23). Проведохме кожно-алергично тестуване и спирометрия. Оценихме: индекс телесна 
маса (ИТМ), експозицията на тютюнев дим, давност на заболяването, провеждана терапия, брой 
екзацербации през последната една година. Изследвахме нива на азотен окис (FeNO) в издишан 
въздух, периферна и локална (в спутум) еозинофилия и серумни нива на общи IgE-антитела. 
Определихме възпалителния тип на спутума.
 Резултати: Не установихме статистически значими различия при сравнение на НА с КА по 
възраст, пол, начало на заболяването, продължителностна БА, ИТМ, атопичен статус и доза на 
инхалаторен кортикостероид. В групата НА се наблюдава по-висок процент на пациенти с чести 
екзацербации през последната една година (p=0.03) и сигнификантно по-ниски функционални 
параметри на дишането. При 56.5% от пациентите с НА се наблюдава висок еозинофилен брой (над 
350cells/microL) в периферна кръв (p=0.04). Периферната еозинофилия съответстваше на 
еозинофилен възпалителен тип храчка (р=0.022). Еозинофилният възпалителен тип доминираше 
при пациенти с чести екзацербации (р=0.001). Повишени нива на FeNO (над 50ppb) бяха в 
асоциация с НА (p=0.02) и еозинофилен възпалителен тип спутум (p=0.02). От друга страна по-
високите нива на FeNO при НА показаха корелация с периферната еозинофилия (r=0.69; p<0.001). 
 Заключение: Ние установихме доминиране на еозинофилния възпалителен фенотип при 
пациенти с неконтролирана умерено тежка и тежка БА. Повишените нива на FeNO, периферната и 
локална еозинофилия се асоциират с недобър контрол и чести екзацербации на БА. Тези маркери 
на възпалението биха могли да бъдат полезни средства в мениджмънта на заболяването.

Ключови думи: бронхиална астма, умерено тежка и тежка неконтролирана астма, фенотип, 
еозинофили, FeNO, контрол8
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EOSINOPHILIC PHENOTYPE - 
THE DOMINANT INFLAMMATORY TYPE 

OF UNCONTROLLED MODERATE 
AND SEVERE BRONCHIAL ASTHMA

Abstract
 Introduction: A signi�cant part of bronchial asthma (BA) patients remains uncontrolled despite 
various treatment options. Phenotyping can contribute to better understanding of the pathophysiology 
of BA, identi�cation of biomarkers of in�ammation and improvement in therapeutic approaches.
 Aim: To study the various phenotypes BA based on clinical and in�ammatory characteristics in 
adult patients with uncontrolled moderate and severe BA.
 Matherials and methods: We studied 42 patients with BA out of stage of exacerbation. 
Depending on the control level, patients were devided into two groups: controlled BA (CA) (n=19) and 
uncontrolled BA (UA) (n=23). Skin prick testing and spirometry were performed. We have evaluated body 
mass index (BMI), exposure to tobacco smoke, duration of disease, therapy, number of exacerbations 
during the last year. We have examined the fraction of exhaled nitric oxide (FeNO), peripheral eosinophilia 
and serum levels of total IgE-antibodies. We have identi�ed sputum in�ammatory type.
 Results: Statistically signi�cant differences between CA and UA compared by age, gender, 
onset, duration of BA, BMI, atopic status and inhaled corticosteroid doses were not found. Higher 
percentage of patients with frequent exacerbations during the last year (p=0.03) and signi�cantly lower 
lung function parameters were observed in the group of UA. In 56.5% of the patients with UA higher 
eosinophil count (above 350cells/microL) in peripheral blood (p=0.04) was observed. Peripherial 
eosinophilia was corresponding to eosinophilic in�ammatory sputum type (p=0.022). Eosinophilic 
in�ammatory type was predominant in patients with frequent exacerbations (p=0.001). Elevated levels 
of FeNO (above 50ppb) were in association with UA (p=0.02) and eosinophilic in�ammatory sputum type 
(p=0.02). On the other hand, higher levels of FeNO in UA were in positive correlation with peripheral 
eosinophilia (r=0.69; p<0.001).
 Conclusion: We found prevalence of eosinophilic in�ammatory phenotype in patients with 
uncontrolled moderate and severe BA. Elevated levels of FeNO, peripheral and sputum eosinophilia were 
associated with inadequate control and frequent exacerbations. These markers of in�ammation might be 
useful tools for management of the disease.

Keywords: bronchial asthma, moderate and severe uncontrolled asthma, eosinophils, phenotypes, 
FeNO, control
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ЕОЗИНОФИЛЕН ФЕНОТИП – 
ДОМИНИРАЩ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ТИП 

ПРИ НЕКОНТРОЛИРАНА 
УМЕРЕНО ТЕЖКА И ТЕЖКА 

БРОНХИАЛНА АСТМА

Увод
 Постигането на оптимален контрол е ос-
новна цел при лечението на бронхиална 
астма (БА). Неконтролираната астма (НА) води 
до влошаване на качеството на живот и 
значителни разходи в системата на здраве-
опазване (25). Около 45-54 % от пациентите с 
бронхиална астма (БА) остават с недобър 
контрол на заболяването въпреки лечението. 
Резултатите от голямо проучване проведено в 
11 европейски страни (REALISE 2014, n=8 000) 
показват, че 45% от пациентите остават с 
неконтролирана астма, 34.8% – с частично 
контролирана астма, а 44% са приемали 
орални кортикостероиди (КС) по повод остра 
екзацербация през последната една година. 
Повече от 80% от болните, въпреки ежеднев-
ните симптоми смятат своето заболяване за 
контролирано (24). Според други автори 54% 
от пациентите са с лош контрол на заболява-
нето (6). 
 Около 10-20 % от всички пациенти са с теж-
ка бронхиална астма с прогресивно влошава-
не на симптомите и чести тежки екзацерба-
ции, които водят до бърза загуба на белодроб-
на функция, въпреки провежданата ком-
плексна терапия (22). При тези пациенти 
концепцията за фенотипизиране на астмата 
има нарастващо значение през последните 
години (3). Клъстерни проучвания подкрепят 
идеята, че клинико-възпалителните модели 
за фенотипизиране на астмата са променли-
ви, но чрез тях могат да бъдат идентифици-
рани фенотипи, които остават стабилни във 
времето и подлежат на персонализиран под-
ход за лечение (33). Нуждата от мониториране 
на локалното възпаление доведе до развитие 
на методи за неинвазивната му оценка – из-
следване на индуцирана храчка и фракцията 
на азотен окис в издишан въздух (FeNO). 

Цел
 Целта на настоящото изследване е да се 
проучат различните фенотипи БА на базата на 
клинични и възпалителни характеристики 
при възрастни пациенти с неконтролирана 
умерено тежка и тежка БА. 

Материали и методи
 Настоящото проучване се проведе в пе-
риода януари – март 2016 година след разре-
шение на Комисията по етика на научните 
изследвания в Медицински университет – 
София. 
 Включени бяха 42 пациента (16 мъже и 26 
же-ни) с умерено тежка и тежка бронхиална 
астма извън екзацербация. Тежестта на астма-
та се оцени в съответствие с международните 
препоръки на ERS и ATS (4, 10). Изследванията 
се проведоха в рамките на обичайната амбу-
латорна практика. Всички участници в проуч-
ването са на възраст над 18 години и участват 
доброволно след подписване на информи-
рано съгласие.

Introduction
 Optimal control is the primary goal in the 
treatment of bronchial asthma (BA). Uncontrol-
led BA leads to poor quality of life and signi�cant 
costs in the healthcare system (25). About 45-54 
% of patients have asthma that remains uncon-
trolled despite therapy. Data from a survey con-
ducted in 11 European countries (REALISE 2014, 
n=8 000) shows that 45% of patients with BA re-
main uncontrolled, 34.8% are partially controlled 
and 44% were taking oral corticosteroids (CS) on 
the occasion of acute exacerbations during the 
last year. More than 80% of patients, despite the 
daily symptoms considered their disease as 
controlled (24). According to other authors 54% 
of asthmatic patients remain with poor control of 
the disease (6).  

 Around 10-20 % of all patients have severe 
asthma with progressive worsening of symp-
toms and frequent severe exacerbations that 
lead to rapid loss of lung function despite 
ongoing complex therapy (22). In these patients, 
the concept of phenotyping of asthma is of 
growing importance in the recent years (3). 
Cluster studies supported the idea that clinical 
in�ammatory models of asthma phenotyping 
are variable, but through them can be identi�ed 
phenotypes that remains stable over time and 
are subject to a personalized approach of treat-
ment (33). The need of monitoring the local 
in�ammation have lead to the development of 
non-invasive methods for its assessment - study 
of induced sputum and evaluation fraction of 
nitric oxide in exhaled air (FeNO).

Aim
 The aim of this study is to explore the various 
phenotypes BA based on clinical and in�amma-
tory characteristics in adult patients with uncon-
trolled moderate and severe BA.

Matherials and methods
 This study was performed in the period Ja-
nuary-March 2016 after permission of the Ethics 
Committee on Medical Research of the Medical 
University – So�a.

 In the study were included 42 patients (men - 
16, women - 26) with moderate and severe asth-
ma out of exacerbation. The severity of asthma 
was assessed in accordance with international 
recommendations of ERS and ATS (4, 10). The 
tests were conducted in the ordinary course of 
ambulatory practice. All participants in the study 
were aged over 18 years and participate volunta-
rily after signing an informed consent.
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editorialsВключващи критерии за участие в проучва-
нето бяха: поставена диагноза бронхиална 
астма на базата на типични клинични симп-
томи; проявена вариабилност и реверзибил-
ност на бронхиалната обструкция, обективи-
зирана с положителен бронходилататорен 
тест по изискване на международните ръко-
водства (GINA; BTS/SIGN; EPR-3); подписана 
писмена форма на информирано съгласие; 
възраст между 18 и 75 години; регулярно 
провеждана поддържаща терапия с инхала-
торни кортикостероиди (ИКС) или комбина-
ция ИКС и дългодействащ бета-2 агонист 
(ДДБА) през последните 4 седмици (терапев-
тична стъпка 3 и 4 по GINA 2016), преди включ-
ване в проучването. 
 Изключващи критерии за участие в проуч-
ването бяха: екзацербация, наложила про-
веждането на системна кортикостероидна 
терапия последните 4 седмици преди изслед-
ването; активна инфекция или такава довела 
до хоспитализация или лечение последните 4 
седмици преди изследването; интерсти-
циална белодробна болест или друго значимо 
белодробно заболяване освен БА, злокачест-
вено заболяване, автоимунно заболяване, 
остър или хроничен хепатит, цироза, бъбреч-
на недостатъчност, тежки сърдечно-съдови и 
ендокринологични заболявания, известна 
имунна недостатъчност – HIV инфекция; про-
веждане на терапия с левкотриенови антаго-
нисти, депо кортикостероидни препарати, 
моноклонални антитела, имуномодулираща 
или имуносупресираща терапия, специфична 
десенсибилизация; злоупотреба с алкохол и 
наркотични вещества, или бременност.
 Всички пациенти попълниха анкетна кар-
та, въпросници за оценка на контрола на БА – 
Тест за контрол на астмата (Asthma Control Test 
(ACT)) (18, 20, 30). АСТ включва четири въпро-
са за симптоми и употреба на бързодействащ 
инхалатор при нужда и един въпрос за само-
оценка на нивото на контрол. Резултатите ва-
рират от 5 до 25 точки: от 20 до 25 точки – 
добре контролирана БА, 16 до 20 точки – не-
добре контролирана БА и от 5 до 15 точки – 
много лош контрол на БА. Минималната кли-
нично значима разлика е 3 точки. Ретроспек-
тивно бе оценен броят на екзацербациите 
през последната една година, наложили при-
ем на системни КС или хоспитализация. 
 Пациентите бяха разделени в три групи 
според експозицията им на тютюнев дим: на-
стоящи пушачи, бивши пушачи (отказ от тютю-
нопушене над 1 година) и непушачи. Пакето-
годините бяха изчислени по формула (брой 
изпушени цигари на ден) х (брой години тютю-
нопушене) /20. 
 Извършени бяха антропометрични измер-
вания за определяне на височината и теглото. 
Индексът на телесна маса (ИТМ) се изчисли по 
формулата: телесно тегло/ръст� (kg/m�). В за-
висимост от ИТМ изследванети бяха опреде-
лени като пациенти с: нормално тегло – ИТМ 

Including criteria for participation in the study 
were: BA diagnose based on typical clinical 
symptoms; variability and reversibility of bron-
chial obstruction con�rmed by positive bron-
chodilator test according to the international 
guidelines (GINA; BTS/SIGN; EPR-3); signed 
written informed consent; age between 18 and 
75 years; regularly carried out maintenance 
therapy with inhaled corticosteroids (ICS) or 
combination ICS and long-acting beta-2 agonist 
(LABA) in the last four weeks (therapeutic step 3 
and 4 GINA 2016) before inclusion in the study.

 Exclusion criteria for participation were: 
exacerbation required a systemic corticosteroid 
therapy in the last 4 weeks prior to the study; 
active infection or one leading to hospitalization 
or treatment in the last 4 weeks prior to the stu-
dy; interstitial lung disease or other signi�cant 
pulmonary disease other than BA, malignancy, 
an autoimmune disease, acute or chronic hepati-
tis, cirrhosis, renal failure, severe cardiovascular 
and endocrinological diseases, certain immune 
de�ciency – HIV infection; treatment with leuko-
triene antagonists, depot corticosteroids, mono-
clonal antibodies, immunomodulatory or immu-
nosuppressive therapy, speci�c desensitization; 
alcohol or narcotic drugs abuse, or pregnancy.

 All patients �lled in an inquiry card and a 
questionnaire to assess the control of BA - 
Asthma Control Test (ACT) (18, 20, 30). ACT 
includes four questions about symptoms and 
use of short-acting inhaler, and a question on 
self-evaluation of the level of control. Results 
may vary from 5 to 25 points: from 20 to 25 points 
refer to well-controlled BA, from 16 to 20 points - 
poorly controlled BA and from 5 to 15 points - 
very poor control of BA. The minimum clinically 
signi�cant difference is 3 points. Retrospectively 
was estimated the number of exacerbations 
during the last year, imposed intake of systemic 
CS or hospitalization.

 Patients were divided into three groups 
according to their exposure to tobacco smoke: 
current smokers, ex-smokers (smoking cessation 
more than one year) and non-smokers. Smoking 
pack years were calculated by the formula: 
(number of cigarettes smoked per day) x (num-
ber of years smoking) /20. 
 Anthropometric measurements were per-
formed to determine the height and weight. The 
body mass index (BMI) was calculated using the 
formula: weight/height� (kg/m�). Depending on 
BMI patients were identi�ed as patients with: 
normal weight – BMI 18.5-24.9; overweight – BMI 
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18.5-24.9; наднормено тегло – ИТМ 25-29.9; 
затлъстяване – ИТМ ≥30.
 Според анамнестични и медицински дан-
ни за първа проява на заболяването, пациен-
тите бяха разделени на такива с ранно начало 
на БА – изява преди 12-годишна възраст и с 
късно начало на БА – изява на и след 12-го-
дишна възраст. Беше проведен подробен фи-
зикален преглед. 
 Изследвани бяха функционални пара-
метри на дишането чрез стандартна спиро-
метрия с MiniSpir® (софтуер WinspiroPRO® вер-
сия 6.8.0; Italy) и ниво на азотен окис в изди-
шан въздух (FeNO) чрез системата NIOX MINO 
(Aerocrine, Sweden). 
 Атопичният статус беше определен в Кли-
ника по алергология към УМБАЛ „Александ-
ровска“ след провеждане на кожно-алергич-
ни проби (КАП - Прик тест) с най-често среща-
ните инхалаторни алергени – микрокърлежи 
в домашен прах, полени, треви, плесени, пле-
вели, котка, куче, морско свинче, пух, пера. Из-
следвани бяха общи серумни IgE-антитела 
(EUROIMMUN total IgE ELISA, Germany) в Кли-
ника по клинична имунология към УМБАЛ 
„Александровска“. 
 Пълна кръвна картина се изследва чрез 
автоматична методика, а абсолютният брой и 
процентното съотношение на клетките в пе-
риферна кръв беше определено след ману-
ално микроскопско изброяване на 300 клетки 
от натривка на периферна кръв оцветена по 
метода на Романовски-Гимза. 
 При 22 от пациентите се постигна индуци-
ране на храчка с 3% разтвор на NaCl (LORDE 
Hyper, Yuria-Pharm, Ukraine). Възпалителният 
тип на храчката беше определен след изброя-
ване на 300 клетки и определяне на процент-
ното съотношение на еозинофили, неутрофи-
ли и макрофаги  на микроскопски препарат от 
храчката оцветен с хематоксилин-еозин. 
Изследванията бяха извършени в Отделение 
по клинична лаборатория и Отделение по 
клинична патология към Клиничен център по 
белодробни болести, СБАЛББ „Света София“.
 Пациентите бяха разделени на две групи 
според критериите на GINA 2016 за контрол: 
 - Пациенти с добре контролирана БА – 
Контролирана БА (КА) (n=19): Без дневни 
симптоми и употреба на бързодействащ бета-
2 агонист по-рядко от два пъти седмично, без 
нощни симптоми и без ограничения във 
физическата активност през последните 4 
седмици.
 - Пациенти с частично и недобре контро-
лирана БА – Неконтролирана БА (НА)(n=23): 
Eдно или повече събития от горепосочените 
през последните 4 седмици. 
 Статистически анализ се извърши с по-
мощта на статистически пакети – SPSS for 
Windows, версия 19.0 (IBM,SPSS statistics inc.) и 
MedCalc® statistical software for Windows вер-
сия 13.0.6.0. 

25-29.9; obesity – BMI ≥30. 

 According to history and medical data for the 
�rst manifestation of the disease, patients were 
divided into those with early onset of BA – 
appearance before the age of 12 and late onset 
of BA – manifestation at and after 12 years. A 
detailed physical examination was performed.

 Lung function parameters were measured 
through standard spirometry with MiniSpir® 
(WinspiroPRO® software version 6.8.0; Italy) and 
the fraction of exhaled nitric oxide (FeNO) was 
assessed through the system NIOX MINO (Aero-
crine, Sweden). 
 Atopic status was determined in the Clinic of 
Allergology at Aleksandrovska University Hos-
pital after conduction of skin prick tests (SPT) 
with the most common aeroallergens – house 
dust mites, pollen, grasses, molds, weeds, cat, 
dog, guinea pig, feathers. Serum total IgE-
antibodies were  measured (EUROIMMUN total 
IgE ELISA, Germany) in the Department of Clini-
cal Immunology at Aleksandrovska University 
Hospital. 

 Complete blood count test was performed by 
an automated analyser and the absolute count, 
and percentage of cells in the peripheral blood 
was determined after manual microscopic coun-
ting of 300 cells from smear of peripheral blood 
stained by the method of Romanovsky-Giemsa.
 
 In 22 of the patients sputum induction with a 
3% solution of NaCl (LORDE Hyper, Yuria-Pharm, 
Ukraine) was achieved. The in�ammatory type of 
sputum was de�ned after counting 300 cells and 
determining the percentage of eosinophils, neu-
trophils and macrophages on microscope slide 
from sputum stained with hematoxylin-eosin. 
Studies were conducted in the Department of 
Clinical Laboratory and Department of Clinical 
Pathology of the Clinical Center of Pulmonary 
Diseases, SHATPD "St. So�a".

 Patients were divided into two groups accor-
ding to the criteria for control of GINA 2016:
 - Patients with well-controlled BA – Controlled 
BA (CA) (n=19): No daytime symptoms and use of 
short-acting beta-2 agonist less than twice a 
week, without nocturnal symptoms and no limi-
tation of physical activity in the past four weeks.

 - Patients with partly and poorly controlled 
BA – Uncontrolled BA (UA) (n=23): One or more of 
the above events over the past four weeks.

 Statistical analysis was performed with 
statistical packages – SPSS for Windows, version 
19.0 (IBM, SPSS statistics inc.) and MedCalc® 
statistical software for Windows version 13.0.6.0.
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 Категориите променливи са представени в 
проценти, а количествените като средна 
стойност и стандартно отклонение (SD) или 
като медиана с горна и долна четвърт (IQR) 
(еозинофили, FeNO). За променливи с нормал-
но разпределение, различията между групите 
бяха изследвани чрез Т-теста на Student. 
Тестът Mann-Whitney U беше използван при 
променливи с различно от нормалното раз-
пределение. За анализ на категорийните про-
менливи в групите - нивото на FeNO (<25 ppb; 
25-50ppb; >50ppb) (7), брой еозинофили в 
периферна кръв (≤350/microL; >350/microL) и 
възпалителен тип храчка (еозинофилен тип/ 
друг тип) се използва методът Хи-квадрат (χ�). 
За търсене на линейна зависимост между две 
количествени променливи се използва непа-
раметричен корелационен анализ на Spear-
man. За ниво на значимост е приета стойност 
p<0.05. 

Резултати
 Пациентите от изследваната популация с 
БА бяха на средна възраст 45.5±14.9 г. с пре-
обладаване на женски пол (61.9%) и средна 
продължителност на астмата 10 г. (2-20 г.) 
(табл. 1). Половината от пациентите с БА (n=27) 
бяха с наднормено тегло или затлъстяване. 
Само при 9 пациента БА беше с ранно начало, 
а 28 бяха атопични (66.7% ). При сравняване на 
КА с НА, не се установиха статистически 
значими разлики по възраст, пол, начало на 
заболяването, продължителност, ИТМ, атопи-
чен статус, лечение с ИКС. 
 Средният брой пакетогодини при НА 
(19±7.7) беше сигнификантно по-висок в срав-
нение с КА (8.7 ± 4.5) (р=0.01).  
 Броят на пациентите с чести екзацербации 
беше сигнификантно по-висок в групата НА 
(78.3%) в сравнение с КА (47.4%) (p=0.03).
 Пациентите с НА показаха по-ниски функ-
ционални параметри на дишането (ФЕО1% от 
предв. (73.7 ±24), ФВК% от предв. (85 ±19) и 
ФЕО1/ФВК% 68 (61-68)) в сравение с КА 
(ФЕО1% от предв. 90.5±18.6, ФВК% от предв. 
96.5±14 и ФЕО1/ФВК – 82.6(72-84) респектив-
но) (p=0.01, p=0.04 и р=0.03) (табл. 1).

 The categorical variables are presented in 
percentages and quantitative as mean and 
standard deviation (SD) or median with upper 
and lower quarter (IQR) (eosinophils, FeNO). For 
variables with normal distribution, differences 
between groups were analyzed by Student t-
test. Mann-Whitney U test was used for analysis 
of variables with different from the normal 
distribution. For analysis of categorical variables 
in the groups – the level of FeNO (<25ppb; 25-50 
ppb; >50ppb) (7), number of eosinophils in 
peripheral blood (≤350/microL; >350/microL) 
and in�ammatory sputum type (eosinophilic 
type/other) chi-square (χ�) method was used. For 
a linear relationship between two quantitative 
variables was used nonparametric correlation 
analysis of Spearman. For level of signi�cance 
was accepted p<0.05.

Results
 The patient population with BA were middle-
aged 45.5±14.9 years, predominantly females 
(61.9%) and with 10 years (2-20 years) mean 
duration of asthma (table 1). Half of the patients 
with BA (n = 27) were overweight or obese. Only 
9 of the patients were with early-onset BA, and 28 
patients (66.7%) were atopic (n=28). Comparing 
CA and UA by age, gender, onset, duration, BMI, 
atopic status, treatment with ICS statistically 
signi�cant differences were not found. 

 The average number of smoking pack years 
in UA (19±7.7) was signi�cantly higher compared 
with CA (8.7±4.5) (p=0.01).
 The number of patients with frequent exacer-
bations was signi�cantly higher in the group of 
UA (78.3%) compared with CA (47.4%) (p=0.03). 
 Patients with UA have shown lower lung 
functional parameters (FEV1% of pred. (73.7±24), 
FVC% of pred. (85±19) and FEV1/FVC% - 68 (61-
68)) in comparison to CA (FEV1% of pred. 
90.5±18.6, FVC% of pred. 96.5±14 and FEV1/ 
FVC% - 82.6 (72-84), respectively) (p=0.01, p=0.04 
and p=0.03) (table 1).

Табл. 1. Основни характеристики на пациентите.

Всички
n = 42

Контролирана БА
n = 19 (45.2%)

Неконтролирана БА
n = 23 (54.8%)

p-стойност

Възраст (години)

Пол, n (%)

Мъже

Жени

Начало, n (%)

Ранно начало

Късно начало

Продължителност на БА (години)

45.5 ± 14.9

16 (38.1)

26 (61.9)

9 (21.4)

33 (78.6)

10 (2-20)

42 ± 18.5

9 (47.4)

10 (52.6)

5 (26.3)

14 (73.7)

11 (2-20)

48 ± 10.7

7 (30.4)

16 (69.6)

4 (17.4)

19 (82.6)

10 (2-27)

p = 0.11

p = 0.26*

p = 0.48

p = 0.69
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ИТМ, kg/m�

ИТМ, n (%)

Нормално тегло

Наднорменно тегло

Обезитас

Атопия, n (%)

Със

Без

Тютюнопушене, n (%)

Настоящ пушач

Бивш пушач

Непушач

Пакетогодини

Терапия GINA 2016, n (%)

Стъпка 3

Стъпка 4

ИКС доза, n (%)

Ниска

Средна

Висока

ДДБА, n (%)

ДДАХ, n (%)

ФЕО1,% от предвидения

ФВК, % от предвидения

ФЕО1/ФВК, %

Екзацербации, n (%)

Без

≥  1

27 (23-29)

21 (50)

12 (28.6)

9 (21.4)

28 (66.7)

14 (33.3)

13 (31)

6 (14.3)

23 (54.8)

15 (± 8.4)

26 (61.9)

16(38.1)

9 (21.4)

22 (52.4)

11 (26.2)

31 (73.8)

3 (7.1)

81 ± 23

90.6 ± 17.9

75 (63-83)

15 (35.7)

27 (64.3)

24.7 (20-30)

11 (57.9)

3 (15.8)

5 (26.3)

13 (68.4)

6 (31.6)

5 (26.3)

1 (5.3)

13 (68.4)

8.7 (± 4.5)

12 (63.2)

7 (36.8)

2 (10.5)

12 (63.2)

5 (26.3)

11 (57.9)

0

90.5 ± 18.6

96.5 ± 14

82.6 (72-84)

10 (52.6)

9 (47.4)

26 (23-28)

10 (43.5)

9 (39.1)

4 (17.4)

15 (65.2)

8 (34.8)

8 (34.8)

5 (21.7)

10 (43.5)

19 (± 7.7)

14 (60.9)

9 (39.1)

7 (30.4)

10 (43.5)

6 (26.1)

20 (87)

3 (13)

73.7 ± 24

85 ± 19

68 (61-80)

5 (21.7)

18 (78.3)

p = 0.47

p = 0.25*

p = 0.83*

p = 0.18*

p = 0.01

p = 0.88*

p = 0.26*

p = 0.03*

p = 0.10*

p = 0.01

p = 0.04

p = 0.03

p = 0.03*

Стойностите са представени като брой (n), проценти (%), средна стойност ± SD и медиана (IQR).
*p-стойност определена чрез �-метод.χ

ИКС – инхалаторен кортикостероид;
Ниска доза: ≤ 500 µg/ден беклометазон или еквивалент; 
Средна доза: 500-1000 µg/ден беклометазон или еквивалент; 
Висока доза: >1000 µg/ден беклометазон или еквивалент; 
ДДБА – дългодействащ бета-2 агонист;
ДДАХ – дългодействащ антихолинергик.

Table. 1. Main characteristics of the patients.

All patients
n = 42

Controlled BA
n = 19 (45.2%)

Uncontrolled BA
n = 23 (54.8%)

p-value

Age (years)

Gender, n (%)

Male

Female

Onset, n (%)

Early-onset

Late-onset

Duration of BA (years)

45.5 ± 14.9

16 (38.1)

26 (61.9)

9 (21.4)

33 (78.6)

10 (2-20)

42 ± 18.5

9 (47.4)

10 (52.6)

5 (26.3)

14 (73.7)

11 (2-20)

48 ± 10.7

7 (30.4)

16 (69.6)

4 (17.4)

19 (82.6)

10 (2-27)

p = 0.11

p = 0.26*

p = 0.48

p = 0.69
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 Периферната еозинофилия изразена като 
абсолютна стойност (381cells/microL (272-
489)) и като процент (5.0% (3.0-6.0)) беше по-
висока при НА, но разликата не беше статис-
тически сигнификантна в сравнение с КА (рес-
пективно 252cells/microL (169-376); и 4.0% (2.0-
4.0)) (р=0.13; p=0.12) (табл.2). Периферна еози-
нофилия (>350cells/microL) се наблюдава в 
56.5% от пациентите с НА, като разликата е 
статистически значима в сравнение с групата 
на КА (26.3%) (p=0.04) (табл. 2; фиг. 1).

 Blood eosinophils, as absolute count (381 
cells/microL (272-489)) and as a percentage (5.0% 
(3.0-6.0)) were higher in UA, but the difference 
was not statistically signi�cant compared with CA 
(respectively 252cells/microL (169-376), 4.0% 
(2.0-4.0)) (p=0.13; p=0.12) (table 2). Blood 
eosinophilia (>350cells/microL) was observed in 
56.5% of patients with UA, statistically signi�cant 
higher percentage compared to the group of CA 
(26.3%) (p=0.04) (table 2; �g. 1).

BMI, kg/m�

BMI, n (%)

Normal

Overweight

Obesity

Atopy, n (%)

Yes

No

Smoking, n (%)

Current smoker 

Ex smoker

Non-smoker

Pack years

Therapy GINA 2016, n (%)

Step 3

Step 4

ICS dose, n (%)

Low

Medium

High

LABA, n (%)

LAMA, n (%)

FEV1% of pred.

FVC% of pred.

FEV1/FVC %

Exacerbations, n (%)

Non

≥  1

27 (23-29)

21 (50)

12 (28.6)

9 (21.4)

28 (66.7)

14 (33.3)

13 (31)

6 (14.3)

23 (54.8)

15 (± 8.4)

26 (61.9)

16(38.1)

9 (21.4)

22 (52.4)

11 (26.2)

31 (73.8)

3 (7.1)

81 ± 23

90.6 ± 17.9

75 (63-83)

15 (35.7)

27 (64.3)

24.7 (20-30)

11 (57.9)

3 (15.8)

5 (26.3)

13 (68.4)

6 (31.6)

5 (26.3)

1 (5.3)

13 (68.4)

8.7 (± 4.5)

12 (63.2)

7 (36.8)

2 (10.5)

12 (63.2)

5 (26.3)

11 (57.9)

0

90.5 ± 18.6

96.5 ± 14

82.6 (72-84)

10 (52.6)

9 (47.4)

26 (23-28)

10 (43.5)

9 (39.1)

4 (17.4)

15 (65.2)

8 (34.8)

8 (34.8)

5 (21.7)

10 (43.5)

19 (± 7.7)

14 (60.9)

9 (39.1)

7 (30.4)

10 (43.5)

6 (26.1)

20 (87)

3 (13)

73.7 ± 24

85 ± 19

68 (61-80)

5 (21.7)

18 (78.3)

p = 0.47

p = 0.25*

p = 0.83*

p = 0.18*

p = 0.01

p = 0.88*

p = 0.26*

p = 0.03*

p = 0.10*

p = 0.01

p = 0.04

p = 0.03

p = 0.03*

Values are presented as number (N), percentage (%), mean ± SD and median (IQR). *p-value determined by �-method. χ

ICS – inhaled corticosteroid; Low dose: ≤500 μg/day beclomethasone or equivalent; Medium dose: 500-1000 µg/day beclomethasone 
or equivalent; High dose: >1000 µg/day beclomethasone or equivalent; LABA – a long-acting beta-2 agonist. LAMA – a long-acting anticholinergic.

Фиг. 1. Асоциация на кръвната еозинофилия с контрола 
на бронхиална астма. *p-стойност определена чрез �-методχ
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Fig. 1. Association of blood eosinophilia with asthma control. 
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 Кръвната еозинофилия показа асоциация 
с еозинофилен възпалителен тип храчка 
(р=0.022), който е доминантен при пациентите 
с чести екзацербации (≥1) (р=0.001) (табл. 3, 
фиг. 2).

 Blood eosinophilia was shown an association 
with eosinophilic in�ammatory sputum type 
(p=0.022), which dominated in patients with 
frequent exacerbations (≥1) (p=0.001) (table 3; 
�g. 2).

Табл. 2. Възпалителни маркери на пациентите.

Всички
n = 42

Контролирана БА
n = 19 (45.2%)

Неконтролирана БА
n = 23 (54.8%)

p-стойност

FeNO, ppb

< 25 ppb (%)

25-50 ppb (%)

> 50 ppb (%)

Еозинофили в кръвта, %

Еозинофили в кръвта, cells/microL

Еозинофили в кръвта, n(%)

≤ 350 cells/microL

> 350 cells/microL

Общ IgE в серума, IU/ml

23 (16-43)

51.2

31.7

17.1

4.0 (2.75-6.0)

307 (209-468)

24 (57.1)

18 (42.9)

98.8 (41-215)

22 (15-29)

57.9

42.1

0

4.0 (2.0-4.0)

252 (169-376)

14 (73.7)

5 (26.3)

88 (46-263)

27 (15-57)

45.5

22.7

31.8

5.0 (3.0-6.0)

381 (272-489)

10 (43.5)

13 (56.5)

103 (37-191)

p = 0.35

p = 0.02*

p = 0.12

p = 0.13

p = 0.04*

p = 0.58

Стойностите са представени като брой (n), проценти (%), средна стойност ± SD и медиана (IQR).
*p-стойност определена чрез �метод; ppb - parts per billion (частици на милион).χ

Table. 2. In�ammatory markers of patients.

Values are presented as number (N), percentage (%), mean ± SD and median (IQR). *p-value determined by  �-methоd; ppb - pаrts per billiоn.χ

FeNO, ppb

< 25 ppb (%)

25-50 ppb (%)

> 50 ppb (%)

Blood eosinophils %

Blood eosinophils, cells/microL

Blood eosinophils, n (%)

          ≤ 350 cells/microL

          > 350 cells/microL

Total serum IgE, IU/ml

23 (16-43)

51.2

31.7

17.1

4.0 (2.75-6.0)

307 (209-468)

24 (57.1)

18 (42.9)

98.8 (41-215)

22 (15-29)

57.9

42.1

0

4.0 (2.0-4.0)

252 (169-376)

14 (73.7)

5 (26.3)

88 (46-263)

27 (15-57)

45.5

22.7

31.8

5.0 (3.0-6.0)

381 (272-489)

10 (43.5)

13 (56.5)

103 (37-191)

p = 0.35

p = 0.02*

p = 0.12

p = 0.13

p = 0.04*

p = 0.58

All patients
n = 42

Controlled BA
n = 19 (45.2%)

Uncontrolled BA
n = 23 (54.8%)
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Фиг. 2. Асоциация между системното, локалното възпаление
и екзацербациите. *p-стойност определена чрез �-методχ

14
12 
10

8
6
4
2
0 Без ≥1

Екзацербации

Бр
ой

 п
ац

ие
нт

и

p=0.001

Друг
Еозинофилен

Възпалителен тип храчка

10

8

6

4

2

0
Other Eosinophilic

In�ammatory sputum type

Pa
tie

nt
s c

ou
nt

p=0.022

≤ 350 cells/microL
> 350 cells/microL

Blood eosinophils

14
12 
10

8
6
4
2
0 Non ≥1

Exacerbations

Pa
tie

nt
s c

ou
nt

p=0.001

Other
Eosinophilic

In�ammatory sputum type

Фиг. 2. Association between systemic, local in�ammation and
exacerbations. *p-value determined by �-methodχ
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 Не намерихме сигнификантна разлика в 
нивата на тоталните IgE в групата на НК 
(103IU/ml (37-191)) и КА (88IU/ml (46-263)) 
(р=0.58). Средното ниво на FeNO беше 23ррb 
(медиана) при пациентите с умерено тежка и 
тежка БА без разлика между НА (27ppb (15-
57)) и КА (22ppb (15-29)) (p=0.35) (табл. 2). 
Високи нива на FeNO (>50ppb) се установиха 
при 7 пациента от общата група, всички с лош 
контрол на БА и еозинофилен възпалителен 
тип спутум (p=0.02) (фиг. 3). 

 По-високите нива FeNO в групата НА пока-
заха връзка с кръвната еозинофилия (като аб-
солютен брой r=0.69; p<0.001; като процент  
r=0.48; p=0.02) (фиг.4). 

 We did not found signi�cant difference in the 
levels of total IgE between the groups UA 
(103IU/ml (37-191)) and CA (88IU/ml (46-263)) 
(p=0.58). We have found average levels of FeNO 
of 23ppb (as median) in patients with moderate 
and severe BA and we did not observed 
difference in the levels of FeNO in UA (27ppb (15-
57)) and CA (22ppb (15-29)) (p=0.35) (table 2). 
High levels of FeNO (>50ppb) were found in 7 
patients of the total group, all with poor control 
of BA and eosinophilic in�ammatory sputum 
type (p=0.02) (�g. 3).

 Higher levels of FeNO in the group of UA were 
related to blood eosinophilia (as absolute count 
r=0.69; p<0.001; as a percentage r=0.48; p=0.02) 
(�g. 4).

 *p-value determined by �-method.χ

Фиг. 3. Асоциация на FeNO с еозинофилен възпалителен тип 
храчка. *p-стойност определена чрез �-методχ
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Табл. 3. Възпалителен тип храчка.

Всички
n = 22

Контролирана БА
n = 6

Неконтролирана БА
n = 16

p-стойност

Възпалителен тип храчка, n (%)

Еозинофилен

Друг

15 (68.2)

7 (31.8)

4 (66.7)

2 (33.3)

11 (68.8)

5 (31.3)
p = 0.92*

*p-стойност определена чрез �-метод.χ

Table. 3. In�ammatory sputum type.

All
n = 22

Controlled BA
n = 6

Unconrolled BA
n = 16

p-value

In�ammatory sputum type, n (%)

Eosinophilic

Other

15 (68.2)

7 (31.8)

4 (66.7)

2 (33.3)

11 (68.8)

5 (31.3)
p = 0.92*

Fig. 3. Association of FeNO with eosinophic in�ammatory type
sputum. *p-value determined by �-methodχ
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Фиг. 4. Корелации на FeNO с процентно съотношение и 
абсолютния брой еозинофили в периферна кръв.
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Обсъждане
 Характеристиката на общата група паци-
енти с БА в нашето проучване не се различава 
значимо по възраст, пол, начало и продължи-
телност на БА, ИТМ, атопия при сравнение с 
предходни проучвания на пациенти със 
средно тежка и тежка БА - BSAR, ENFUMOSA, 
BIOAIR (9, 14, 26). Подобно в нашето проучване 
доминира женският пол, пациентите са с 
предимно късно начало на БА и атопия. Не 
установихме различия между НА и КА в 
изброените клинични характеристики, освен 
в броя пакетогодини при тютюнопушачи, 
подобно на проучването на Schleich и сътр. 
(26). Пациентите с НА демострираха пониже-
ни функционални показатели и по-чести екза-
цербации в предходната година, подобно на 
пациенти в други проучвания (9, 14, 22, 26). 
 Средните стойности за еозинофили в пе-
риферна кръв в нашето проучване бяха по-
високи в сравнение с цитираните от Schleich 
(26) (307cells/microL (4%) към 240cells/microL 
(3%)) и са близки с цитираните в ENFUMOSA 
(9). В нашето проучване установихме статис-
тически значима разлика между групите с КА 
и НА при използване на гранична стойност за 
броя на кръвните еозинофили от 350cells/ 
microL. 
 Все по-често броят на еозинофилите в 
кръвта се признава, като важен биомаркер за 
идентифициране на пациентите с умерено 
тежка и тежка неконтролирана астма, които 
биха имали добър отговор към биологична 
терапия с моноклонални антитела за намаля-
ване на кръвната и тъканната еозинофилия. 
 Katz и сътр. (13) прилагат гранични стойно-
сти от 150cells/microL. Wenzel и сътр. (32) съ-
общава, че еозинофилите в кръвта над 
300cells/microL могат да идентифицират паци-
енти с неконтролирана умерена до тежка 
форма на астма, които биха имали благопри-
ятен клиничен отговор към биологичната 
терапия. В проучването PREDUNA (34), Zeiger и 
сътр. демонстрират, асоциация на високите 
кръвни еозинофили с неконтролирана астма 
и висока терапевтична стъпка според крите-
риите на GINA. Те прилагат гранична стойност 
от 400cells/microL, която е показала най-
значима връзка с риск от екзацербации при 
сравнение с други три гранични нива (150, 
200, 300 cells/microL). 

Discussion
 The characteristic of the total group of pati-
ents with BA in our study did not differ signi�-
cantly by age, gender, onset and duration of BA, 
BMI, atopy when compared to previous studies 
of patients with moderate and severe BA - BSAR, 
ENFUMOSA, BIOAIR (9, 14, 26). Similarly, in our 
study dominate female gender, patients were 
predominantly with late-onset BA and atopy. We 
did not �nd differences between UA and CA in 
the listed above clinical features, except in the 
number of pack years, similar to Schleich et al 
study (26). UA patients were demonstated 
decreased lung function parameters and more 
frequent exacerbations in the previous year, 
similar to patients in other studies (9, 14, 22, 26).

 Mean values for eosinophils in blood in our 
study were higher than those obtained by 
Schleich (26) (307cells/microL (4%) to 240cells/ 
microL (3%)), and close to those in ENFUMOSA 
(9). In our study, we have found statistically 
signi�cant difference between groups CA and 
UA using threshold value for the number of 
blood eosinophils of 350 cells/microL. 

 More often blood eosinophils are recognized 
as an important biomarker to identify patients 
with moderate and severe uncontrolled asthma, 
who would have a good response to biological 
therapy with monoclonal antibodies to reduce 
blood and tissue eosinophilia.

 Katz et al. (13) are using cut off value of 
150cells/microL. Wenzel et al. (32) reported that 
eosinophil count above 300cells/microL can 
identify patients with uncontrolled moderate to 
severe asthma, who would have a favorable 
clinical response to biological therapy. In the 
PREDUNA study (34), Zeiger et al. are demonstra-
ted an association of high blood eosinophils with 
uncontrolled asthma and high therapeutic step 
according to the criteria of GINA. They use a cut 
off level of 400 cells/microL, it has shown to them 
the most signi�cant association with the risk of 
exacerbations compared with other three cutt 
off levels (150, 200, 300 cells/microL).
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 Нарастват доказателствата, че еозинофи-
лията в индуцирана храчка прогнозира по-
добре НА (1, 27), но методът изисква високо-
специализирана апаратура и квалифициран 
персонал. Определянето на еозинофилите в 
периферна кръв е по-приложимо изследване 
в рутинната клинична практика. 
 В настоящото проучване постигнахме ин-
дуциране на храчка при 52.4% (n=22) от паци-
ентите. Еозинофилният възпалителен тип до-
минираше при пациентите с периферна еози-
нофилия и чести екзацербации. 
 Средната стойностна FeNO в общата група 
пациенти в нашето проучване е близка с 
цитираната от Schleich и други автори (8, 26). 
Разпределението на пациенти по групи се 
осъществи спрямо препоръки на Dweik и 
сътр. (7) за интерпретиране на резултатите от 
FeNO в клиничната практика. Установените от 
нас високи нива (>50ppb) на FeNO при НА, са в 
съответствие с персистиращо локално еози-
нофилно възпаление, което е в подкрепа на 
данните на други автори (1). 
 В предишни наши наблюдения беше дока-
зана връзката между FeNO и периферната ео-
зинофилия при деца с БА (28). Продължава 
усилено да се проучва връзката на FeNO с 
еозинофилията в индуцирана храчка, в брон-
хоалвеоларен лаваж и/или в периферната 
кръв за оценка на полезността на метода за 
определяне контрола на астмата, оптимизи-
ране на противовъзпалителната терапия или 
предвиждане отговора към ИКС при деца и 
възрастни (табл. 4). 

 Evidences are increasing, that sputum eosi-
nophilia predict better the BA control (1, 27), but 
the method requires highly specialized equip-
ment and quali�ed staff. Evaluation of blood 
eosinophils is more appropriate study in routine 
clinical practice. 

 In this study, we have achieved sputum in-
duction in 52.4% (n=22) of the patients. Eosino-
philic in�ammatory type was predominant in 
patients with peripheral eosinophilia and 
frequent exacerbations. 
 The average FeNO value in the total group of 
patients in our study is similar to that obtained by 
Schleich and other authors (8, 26). The distri-
bution of patients by group is accomplished 
according to the recommendations of Dweik et 
al (7) for interpreting the results of FeNO in 
clinical practice. Established from us high levels 
(>50ppb) of FeNO in UA are in assossiation with 
persistent local eosinophilic in�ammation, 
which supports the data from other authors (1). 

 In our previous observations was shown the 
relationshop between FeNO and blood eosino-
phils in children with BA (28). Тhe relationship of 
FeNO with eosinophilia is intensively investi-
gated in induced sputum, in bronchoalveolar 
lavage and/or peripheral blood to evaluate the 
usefulness of the method for determining asth-
ma control, optimization of anti-in�ammatory 
therapy or to predict the response to ICS in 
children and adults (table 4).

Табл. 4. Доказателства за корелации между еозинофилия и FeNO при пациенти с БА

Материали Корелации НаблюденияИзточници

Silvestri и сътр. (28)

Srunk и сътр. (29)

Jatakanon и сътр. (11)

Mattes и сътр. (17)

Jones и сътр. (12)

Payne и сътр. (21)

Obata и сътр. (19)

Piacentini и сътр. (23)

Warke и сътр. (31)

Berry и сътр. (2)

Malerba и сътр. (16)

Lim и сътр. (15)

Crespo и сътр. (5)

Периферна кръв

Периферна кръв

Индуцирана храчка

Индуцирана храчка

Индуцирана храчка

Бронхиална биопсия

Индуцирана храчка

Индуцирана храчка

БАЛ

БАЛ Индуцирана храчка

Индуцирана храчка

Бронхиална биопсия

Индуцирана храчка

22 деца с лека астма

144 деца (6-17 години) с персистираща 
лека и среднотежка астма

35 пациента със стабилна астма

25 деца със стабилна астма и 9 здрави контроли

78 пациенти с персистираща лека и средно тежка астма

31 деца с тежка астма

17 възрастни пациента с професионална астма

25 деца с персистираща средно тежка астма

71 деца (29 атопични астматични, 15 атопични 
здрави контроли, 27 неатопични здрави контроли)

13 здрави контроли, 25 пациента с персистраща лека и 
средно тежка астма, 27 пациента с рефрактерна астма

14 пациента с персистираща лека и умерено тежка БА 

32 пациента с БА

110 пациента с персистираща астма

r=0.63; p<0.01

r=0.51; p<0.001

r=0.48; p=0.003

r=0.35; p=0.09

r=0.62; p<0.001

r=0.54; p=0.03

няма корелация

r=0.44; p=0.032

r=0.78; p<0.001

r=0.59; p<0.001

няма корелация

няма корелация

няма корелация

r=0.29; p=0.016

БАЛ – бронхоалвеоларен лаваж
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 Получените резултати са противоречиви: 
от положителни корелации, без корелации до 
конфликтни резултати в едно и също изслед-
ване (табл. 4).
 Интерес представлява публикувано наско-
ро проучване на Crespo и сътр. (5) за дисоци-
ация между нивата на FeNO и еозинофилията 
в индуцирана храчка. При изследване на 110 
пациента с БА, провеждащи поддържаща 
терапия с ИКС, е установен дискрепанс между 
FeNO и еозинофилите в храчка при 46 пациен-
та (41.8%). От тях 34 (73.9%) са с FeNO<50ppb и 
висок еозинофилен процент в храчката, до-
като 12 (26.1%) са с FeNO≥50ppb и нормални 
нива на еозинофили в храчката, като тези 
пациенти са показали различни клинични и 
възпалителни характеристики. Тези данни 
предполагат различни фенотипни изяви на 
БА, които предстоят да бъдат изследвани. 

Заключение
 Ние установихме доминиране на еозино-
филния възпалителен фенотип при пациенти 
с неконтролирана умерено тежка и тежка БА. 
Не намерихме различия в клиничните харак-
теристики между групите с КА и НА, но при 
пациентите с НА бяха измерени по-ниски 
функционални параметри и по-висок процент 
на пациенти с чести екзацербации. Бяха наб-
людавани различия в маркерите на възпале-
нието – високи нива над 50ppb FeNO и пери-
ферна еозинофилия в групата пациенти с НА. 
Тези данни потвърждават персистирането на 
възпалението, въпреки кортикостероидното 
лечение. Това налага задълбочено проучване 

 The results are controversial: positive corre-
lations, no correlations, con�ict results in the 
same study (table 4). 

 Interesting is a recently published study of 
Crespo et al. (5) for the dissociation between the 
levels of FeNO and sputum eosinophils. In a 
study of 110 asthmatic patients undergoing 
maintenance therapy with ICS was established 
dissociation between FeNO and sputum eosino-
phils  in 46 patients (41.8%). Of these, 34 (73.9%) 
are with FeNO<50ppb and high eosinophil 
percentage sputum, whereas 12 (26.1%) are with 
FeNO≥50ppb and normal levels of eosinophils in 
the sputum, as these patients have demonstra-
ted a variety of clinical and in�ammatory charac-
teristics. These data suggests the existence of 
different phenotypic manifestations of BA, 
which are pending to be examined.

Conclusion
 We have found predominance of eosinophi-
lic in�amatory phenotype in patients with un-
controlled moderate and severe BA. No differen-
ces were observed in clinical characteristics 
between the groups of CA and UA, but in pati-
ents with UA were measured lower functional 
parameters and higher perscentage of patients 
with frequent exacerbations. We have obsereved 
differences in markers of in�ammation – high 
levels (over 50ppb) FeNO and blood eosinophilia 
in the UA patient. This requires thorough re-
search and development of new strategies for 
monitoring and treatment of patients. 

Table. 4. Evidence for correlations between eosinophilia and FeNO in patients with BA.

Materials Correlations ObservationsSources

Silvestri et al. (28)

Srunk et al. (29)

Jatakanon et al. (11)

Mattes et al. (17)

Jones et al. (12)

Payne et al. (21)

Obata et al. (19)

Piacentini et al. (23)

Warke et al. (31)

Berry et al. (2)

Malerba et al. (16)

Lim et al. (15)

Crespo et al. (5)

Blood samples

Blood samples

Sputum

Sputum

Sputum

Bronchial biopsy

Sputum

Sputum

BAL

BAL; Sputum

Sputum

Bronchial biopsy

Sputum

22 children with mild asthma

144 children (6-17 years) persistent mild 
and moderate asthma

35 patients with stable asthma

25 children with stable asthma and 9 healthy controls

78 patients with mild and moderate asthma

31 children with severe asthma

17 adult patients with occupational asthma

25 children with moderate persistent asthma

71 children (29 atopic asthmatics, 15 atopic 
healthy, 27 non atopic, non asthmatic controls)

13 healthy controls; 25 patients with persistent mild 
to moderate asthma; 27 patients with refractory asthma

14 patients with persistent mild to moderate asthma 

32 patients with BA

110 patients with persistent BA

r=0.63; p<0.01

r=0.51; p<0.001

r=0.48; p=0.003

r=0.35; p=0.09

r=0.62; p<0.001

r=0.54; p=0.03

No correlation

r=0.44; p=0.032

r=0.78; p<0.001

r=0.59; p<0.001

No correlation

No correlation

No correlation

r=0.29; p=0.016

BAL – bronchoalveolar lavage
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и разработване на нови стратегии за монито-
риране и лечение на пациентите. 
 Повишените нива на FeNO, периферна 
еозинофилия и еозинофилен тип възпаление 
в спутума се асоциират с недобър контрол на 
БА и чести екзацербации. Тези биомаркери на 
възпалението могат да бъдат полезни сред-
ства в мениджмънта на заболяването. 

 Проучването е финансирано по ГРАНТ 
проект с вх. №308/2015, договор №75/2015 към 
СМН, МУ-София

 Elevated levels of FeNO, blood eosinophilia 
and eosinophilic in�ammatory sputum type are 
associated with poor asthma control and frequ-
ent exacerbations.These biomarkers could be as 
useful tools for the management of the disease.

 The research was funded by GRANT project № 
308/2015, contract №75/2015 to CMS, MU -So�a
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ФЛУТИКАЗОН ФУРОАТ/ВИЛАНТЕРОЛ: 
ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ 
В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

В. Пенчева

КПВБ - Белодробно отделение
УМБАЛ „Александровска”
Медицински Университет - София

Резюме
 Комбинацията Флутиказон фуроат (ФФ) и Вилантерол е показана за лечение на пациенти с 
ХОББ и висок риск от екзацербации. До момента съществуват данни от множество рандомизирани 
клинични проучвания, които демонстрират ефикасността, безопасността и сигурността от тяхното 
приложение. Те обаче са проведени с пациенти, строго подбрани според различни включващи и 
изключващи критерии. За разлика от тях, проучването Салфорд Ланг Стъди има за цел да оцени 
ефективността и безопасността на ФФ/Вилантерол приложени инхалаторно еднократно дневно 
спрямо провежданата стандартна поддържаща терапия в обширни реални популации от пациенти 
с ХОББ, оставени в условията на обичайните медицински грижи. Изпитването доказва, че 
лечението с тази комбинация е по-ефективно по отношение честотата на умерените и тежки 
екзацербации спрямо стандартното лечение, предписвано на пациентите с ХОББ. Същевременно 
ФФ/Вилантерол не се свързват със значително по-висок риск от сериозни нежелани събития.

Ключови думи: Флутиказон фуроат/Вилантерол, хронична обструктивна белодробна болест, 
Салфорд  Ланг  Стъди,  инхалаторен  кортикостероид,  бета-две  агонист
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FLUTICASONE FUROATE/VILANTEROL: 
PROVEN EFFICACY 

IN CLINICAL PRACTICE 

Abstract
 Combination of Fluticasone furoate (FF) and Vilanterol is indicated for treatment of patients with 
COPD at high risk of exacerbation. So far there is evidence from multiple randomized clinical trials that 
demonstrates the efficacy, safety and security of their application. However, they are performed with 
subjects, strictly selected according to various inclusion and exclusion criteria. Unlike them, Salford Lung 
Study is designed to evaluate the efficacy and safety of FF/Vilanterol administered by inhalation once 
daily versus standard supportive therapy in extensive real patient populations with COPD, placed in a 
standard of care setting. The study demonstrated that treatment with this combination is more effective 
regarding the incidence of moderate and severe exacerbations versus standard of care, administered to 
patients with COPD. Meanwhile, FF/Vilanterol were not associated with a signi�cantly higher risk of 
serious adverse events.

Keywords: Fluticasone furoate/Vilanterol, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Salford Lung Study, 
inhaled corticosteroid, beta-2 agonist
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обзори
ФЛУТИКАЗОН 

ФУРОАТ/ВИЛАНТЕРОЛ: 
ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ 
В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

 Комбинацията инхалаторен кортикосте-
роид (ИКС) и дългодействащ β2-агонист 
(ДДБА) атакува двата основни патофизио-
логични механизма на хроничната обструк-
тивна белодробна болест (ХОББ) – бронхокон-
стрикция и възпаление (5, 12, 15, 21).  Флути-
казон фуроат (ФФ) и Вилантерол са показани 
за лечение на пациенти с ХОББ и висок риск от 
екзацербации (7, 13). Продължителната двай-
сет и четири часова активност на двата меди-
камента позволява тяхното еднократно днев-
но приложение в общо инхалаторно устрой-
ство (14, 21, 24). До момента съществуват дан-
ни от множество рандомизирани клинични 
проучвания, които демонстрират ефикас-
ността, безопасността и сигурността при при-
ложение на тази комбинация при ХОББ (1, 3, 6, 
17, 18, 19, 21, 22). Подбора на пациентите, уча-
стващи в тези изпитвания обаче е строг пора-
ди използването на голям брой включващи и 
изключващи критерии. Участниците са стрик-
тно проследявани и контролирани, поради 
което резултатите са с ограничено при-
ложение в ежедневната клинична практика 
(14). За да се избегне това, в последните годи-
ни тенденцията е да се провеждат проучва-
ния, които включват по-широк кръг от паци-
енти, поставени в среда, максимално близка 
до реалната (2, 4, 20).
 Проучването Салфорд Ланг Стъди има за 
цел да оцени ефективността и безопасността 
на инхалаторната комбинация ФФ/Виланте-
рол приложена еднократно дневно спрямо 
провежданата стандартна поддържаща тера-
пия в обширни реални популации от паци-
енти с ХОББ, оставени в условията на обичай-
ните медицински грижи. Изпитването е про-
ведено на територията на Салфорд, Велико-
британия. В този район населението се об-
служва основно от една болница с въведена 
система за електронни здравни записи, свър-
зваща първичната и вторична медицинска по-
мощ (11). Това позволява дискретно наблю-
дение на пациентите по отношение ефикас-
ността и безопасността на лечението с ФФ/Ви-
лантерол по време на прилагането на редов-
ни медицински грижи. Проучването започва 
още в периода, когато комбинацията ФФ/Ви-
лантерол не е регистрирана официално във 
Великобритания.
 За периода 13.03.2012 – 23.10.2014 в проуч-
ването са включени пациенти на възраст ≥40 
години с доказана от общопрактикуващите 
лекари диагноза ХОББ. Всички те са били с 
една или повече екзацербации в последните 3 
години. Пациентите са на редовна поддър-
жаща инхалаторна терапия с един или повече 
дългодействащи бронходилататори – ДДБА 
и/или антихолинергичен препарат (ДДАХ), 
ИКС самостоятелно или в комбинация с ДДБА 
и/или ДДАХ. Няма ограничения по отношение 
историята на тютюнопушене или спиромет-
ричните показатели. Сред малкото изключ-
ващи критерии са екзацербация през измина-
лите 2 седмици и продължителната употреба 
на перорални глюкокортикоиди. Пациентите 
са подбрани от практиките на специалисти от 
първичната медицинска помощ, които пола-
гат за тях обичайни ежедневни грижи. 

 The combination of inhaled corticosteroid 
(ICS) and long-acting β2-agonist (LABA) attacks 
the two major pathophysiological mechanisms 
of chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) - bronchoconstriction and in�ammation 
(5, 12, 15, 21). Fluticasone furoate (FF) and Vilan-
terol are indicated for treatment of patients with 
COPD at high risk of exacerbation (7, 13). Conti-
nuous twenty-four-hour activity of both drugs 
allows their once-daily administration in a com-
mon inhaler device (14, 21, 24). There is evidence 
so far from multiple randomized clinical trials 
that demonstrates the efficacy, safety and securi-
ty in administration of this combination in COPD 
(1, 3, 6, 17, 18, 19, 21, 22). However, selection of 
subjects participating in these trials is strict, 
because of the application of a large number of 
inclusion and exclusion criteria. Participants we-
re strictly monitored and controlled and there-
fore the results had a limited application in daily 
clinical practice (14). To avoid this, in recent years 
there was a trend to conduct studies that include 
a wider range of subjects placed in setting as 
close to the real one (2, 4, 20).

 Salford Lung Study was designed to evaluate 
the efficacy and safety of inhaled combination of 
FF/Vilanterol administered once daily versus 
standard supportive therapy in large real patient 
populations with COPD, placed in a standard of 
care setting. The Study was conducted on the 
territory of Salford, UK. In this region, the popu-
lation is serviced mainly by one hospital that has 
an implemented system of electronic health 
records, connecting primary and secondary 
medical care units (11). This enables discreet 
surveillance of patients regarding the efficacy 
and safety of treatment with FF/Vilanterol during 
the regular medical care. The study began prior 
to the official registration of FF/Vilanterol combi-
nation in the UK.

 For the period of March 13th, 2012 to October 
23rd, 2014, the study included subjects aged ≥40 
years with con�rmed by general practitioners 
diagnosis of COPD. They all experienced one or 
more exacerbations in the past 3 years. Patients 
were on regular supportive inhalation therapy 
with one or more long-acting bronchodilators – 
LABA and/or long-acting anticholinergic agent 
(LAMA), ICS alone or in combination with LABA 
and/or LAMA. There are no restrictions regarding 
the history of smoking or spirometric indicators. 
Among the few exclusion criteria were exacer-
bation in the past two weeks and continued use 
of oral glucocorticoids. Subjects were selected 
from healthcare professionals in primary care 
practices, who provide routine daily care. 
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reviews Проведеното проучване е 12-месечно, 
проспективно, отворено, паралелно-групово, 
рандомизирано. То е проведено в 75 общи 
практики в Салфорд и Южен Манчестър, Вели-
кобритания. Участниците са разпределени в 
две терапевтични рамена в съотношение 1:1. 
Едната група пациенти получават комбини-
рана терапия със 100μg ФФ и 25μg Вилан-
терол (Relvar в Европа или Breo в САЩ, 
GlaxoSmithKline) приложени еднократно 
дневно като сух прах с помощта на инхалатор 
Ellipta (GlaxoSmithKline). Втората група про-
дължава стандартното си лечение, назначено 
от общопрактикуващия лекар(ОПЛ). Пациен-
тите, попаднали в групата ФФ/Вилантерол, 
които преди рандомизация са лекувани с 
тройна комбинация ИКС+ДДБА+ДДАХ, са 
получили възможност да продължат приема 
на ДДАХ в допълнение към изпитвания 
медикамент. Персоналът по проучването е 
провел обучение на пациентите във всяка 
терапевтична група в прилагането на правил-
ни инхалационни техники и дозиране на 
медикаментите. Събрани са анамнестични 
данни относно продължителността на заболя-
ването, статуса на тютюнопушене и съпътства-
щите заболявания. Извършена е изходна 
оценка на симптомите на ХОББ с помощта на 
теста за оценка на ХОББ (САТ-тест), както и на 
качеството на живот с помощта на европей-
ския въпросник за оценка качеството на жи-
вот (EQ-5D) (10, 16). Спирометричните показа-
тели са измерени съгласно международните 
стандарти, като тежестта на ХОББ е опреде-
лена в зависимост от форсирания експирато-
рен обем за 1 секунда (ФЕО1).
 Ако на 3-тия, 6-тия и 9-тия месец от нача-
лото на проучването пациентите не са посети-
ли кабинета на ОПЛ през предходните 8 сед-
мици, с тях е установена връзка по телефона 
от член на изследователския екип. Целта е да 
се оценят евентуалните сериозни нежелани 
събития или несериозни странични лекарст-
вени реакции. На 12-ия месец изследова-
телския екип се е срещнал с пациентите, за да 
извърши окончателна оценка на резултата от 
лечението. Така по-голямата част от пациен-
тите са имали контакт с персонала по изпитва-
нето само при набирането им в проучването, 
по време на посещението за включване и на 
12-ия месец след началото на лечението.
 За да се запази реалният характер на из-
питването за пациентите са полагани грижи, 
максимално близки до тези оказвани в еже-
дневната клинична практика. Основните из-
следователи в изпитването са били ОПЛ, кои-
то са имали възможност да изберат подходя-
щата терапия спрямо клиничния си опит, а 
лекарствените продукти са отпускани от рай-
онните аптеки по обичайния начин. Пациен-
тите от групата на ФФ/Вилантерол са имали 
право да преминат към обичайната си тера-
пия, докато обратното – преминаване от 
стандартно лечение на ФФ/Вилантерол, не е 
било възможно. 
 Първичната цел на проучването е да се 
оцени средната годишна честота на умерени-
те и тежките екзацербации, определени като 
влошаване на респираторните симптоми 

 This was a 12-month, prospective, open-
label, parallel-group, randomized study. It was 
conducted in 75 general practices in Salford and 
South Manchester, UK. Subjects were assigned 
into two treatment arms in a ratio of 1:1. The �rst 
treatment arm received combination therapy of 
100μg of FF and 25μg of Vilanterol (Relvar in 
Europe or Breo in the US, GlaxoSmithKline) 
administered once daily as a dry powder using 
an inhaler Ellipta (GlaxoSmithKline). The second 
arm stayed on its standard treatment administe-
red by general practitioners (GPs). Patients in the 
FF/Vilanterol arm that before randomization 
were treated with triple combination ICS+LABA+
LAMA were given the opportunity to continue 
the intake of LAMA in addition to the study drug. 
The Study staff carried out training of patients in 
each treatment arm regarding the application of 
correct inhalation technique and dosage of 
drugs. Data from past medical history were 
collected concerning disease duration, smoking 
status and comorbidity. Baseline assessment of 
COPD symptoms using the COPD evaluation test 
(CAT-assay) was performed, as well as the quality 
of life assessment using the European quality of 
life questionnaire (EQ-5D) (10, 16). Spirometric 
parameters were measured in accordance with 
international standards, and the burden of COPD 
was de�ned depending on the forced expiratory 
volume in 1 second (FEV1).

 If on 3rd, 6th and 9th month since the study, 
initiation subjects did not visit the office of GPs 
within the past eight weeks, they were contacted 
by phone by a member of the study team. The 
aim is to assess the potential serious adverse 
events or not serious side effects. At month 12 
the Study team met subjects to perform a �nal 
assessment of treatment outcomes. So there-
fore, the majority of subjects had contact with 
Study staff only during their Study recruitment, 
during the enrollment visit and at month 12 after 
treatment initiation.

 In order to keep the real nature of the Study, 
patients received cares, as close as possible to 
those provided in daily clinical practice. The main 
investigators in the Study were GPs who had the 
opportunity to choose the appropriate therapy 
according their clinical experience, and medici-
nal products were received from regional phar-
macies in the usual way. Patients in the FF/Vilan-
terol arm were allowed to switch to usual thera-
py, while the opposite – switching from standard 
treatment to FF/Vilanterol was not possible. 

 The primary endpoint of the study was to 
evaluate the average annual incidence of mode-
rate and severe exacerbations, de�ned as wor-
sening of respiratory symptoms requiring treat-
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изискващо лечение с антибиотик или систе-
мен глюкокортикоид (или и двете), водещи до 
хоспитализация, планирани или непланирани 
болнични визити. Първичната крайна цел е 
оценявана в субгрупа от пациенти, които са 
рандомизирани на терапия с ФФ/Вилантерол 
или стандартно лечение и са имали една или 
повече екзацербации в предходната година.  
Всички вторични резултати от лечението са 
анализирани в цялата популация изпитвани 
пациенти (т.е. всички, преминали рандомиза-
ция и получили предписание за изпитваното 
лекарство). Оценено е времето до поява на 
първа екзацербация, както и годишната чес-
тота на консултациите с първична и вторична 
медицинска помощ. Анализирани са резулта-
тите от САТ-теста и EQ-5D. Данните по проуч-
ването, с изключение на екзацербациите, 
промяната на изпитваното лекарство, оценка-
та по CAT, въпросника EQ-5D и демографските 
характеристики, са събирани в реално време 
с помощта на интегрирани електронни здрав-
ни записи от първичната и вторична медицин-
ска помощ (9, 11). Цялата събрана информа-
ция по отношение първичния резултат от 
лечението е преминала през независимата 
оценка от изследователския екип (ОПЛ, меди-
цинска сестра и лекар-изследовател).
 Резултатите за безопасност включват ана-
лиз на пневмониите, възникнали като услож-
нение от провежданото лечение, оценка на 
честотата и вида на настъпилите сериозни 
нежелани събития и лекарствени реакции. 
Мониторингът на безопасността е извършен 
посредством непрекъснато проследяване в 
реално време на пациентските електронни 
записи с помощта на свързаната система за 
управление на базата данни, както и чрез кон-
такт по телефона на всеки 3 месеца (освен ако 
не е имало друг контакт). В случай на смърт 
причината не е обсъждана, но събитието е 
включено към всички фатални случаи.

ment with antibiotics or systemic glucocorticoid 
(or both), leading to hospitalization, planned or 
unplanned hospital visits. The primary endpoint 
was assessed in a subgroup of patients who were 
randomized to treatment with FF/Vilanterol or 
standard of care and experienced one or more 
exacerbations during the previous year. All 
secondary treatment results were analyzed in 
ITT-population (i.e. all randomized subjects who 
received a prescription for the Study drug). Time 
to onset of the �rst exacerbation was assessed, as 
well as annual rate of consultations with primary 
and secondary medical care. САТ-test and EQ-5D 
results were analyzed. The Study data, except for 
the exacerbations, the change of the study drug, 
CAT assessment, EQ-5D questionnaire and de-
mographic features were collected in real-time, 
using the integrated electronic health records 
from primary and secondary care units (9, 11). All 
the collected data regarding the primary out-
come of the treatment underwent independent 
assessment by the study team (GP, nurse and 
physician-investigator).

 Safety results included an analysis of pneu-
monia occurring as a complication of therapy, 
evaluation of incidence and type of serious 
adverse events and reactions occurred. Safety 
monitoring was carried out through continuous 
real-time follow up of patients' electronic re-
cords, using the associated database manage-
ment system, as well as through phone calls 
every 3 months (unless there was no other con-
tact). In case of death, the cause was not discus-
sed, but the event was added to all deaths.

Табл. 1. Демографска характеристика на участниците при включване в проучването (25).

Обща популация 
в изпитването 

(N = 2 799)
Стандартно лечение

 (N = 1 403)
Флутиказон фуроат/

вилантерол 
(N = 1 396)

Популация за 
първичен анализ
на ефективността

 (N = 2 269)
Характеристика

Възраст – години 
± стандартно отклонение

Женски пол - бр. (%)

Индекс на телесната маса
± стандартно отклонение

Настоящи пушачи - бр. (%)

Постбронходилататорен ФЕО1 - литри

Брой екзацербации през послед-
ните 12 месеца преди рандоми-
зация ± стандартно отклонение

Съпътстващи заболявания - бр. (%)

Всякакви

Сърдечни заболявания

Съдови заболявания

Астма

Диабет

67±10

1 369 (49)

28±6

1 289 (46)

1.62±0.64

2.01±1.99

2 145 (77)

720 (26)

1 363 (49)

609 (22)

438 (16)

67±10

671 (48)

28±6

666 (47)

1.62±0.65

2.04±2.08

1 076 (77)

367 (26)

675 (48)

293 (21)

208 (15)

67±10

698 (50)

28±7

623 (45)

1.62±0.64

1.98±1.90

1 069 (77)

353 (25)

688 (49)

316 (23)

230 (16)

67±10

1 122 (49)

28±6

1 046 (46)

1.59±0.64

2.48±1.93

1 758 (77)

588 (26)

1 095 (48)

512 (23)

353 (16) 
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 От 3 161 скринирани пациенти с ХОББ, 
2 802 са преминали рандомизация. Трима от 
пациентите в групата на ФФ/Вилантерол ни-
кога не са приели изпитваното лекарство, та-
ка че общата популация в проучването се със-
тои от 2 799 пациента. От тях 2 269 (81%) са 
имали една или повече умерени или тежки ек-
зацербации в предходната година преди из-
питването, като те са включени в популацията 
от пациенти за първичен анализ на ефектив-
ността (таблица 1). Проучването са завършили 
1 291 пациенти в групата на ФФ/Вилантерол и 
1 309 в групата на стандартно лечение. От по-
пулацията за анализ на ефективността като 
първична крайна точка са проучени 1051 
пациента в групата на ФФ/Вилантерол и 1056 в 
групата на стандартно лечение.
 276 пациента (12%) в групата за първичен 
анализ на ефективността са приемали ДДБА, 
ДДАХ или и двете (35 пациента) в момента на 
рандомизация. Общо 762 пациента (34%) са 
лекувани с ИКС в комбинация с ДДБА или 
ЛАМА, или като монотерапия при 119 от 
пациентите. Общо 1 231 пациента (54%) са 
приемали комбинирана тройна терапия с 
ИКС, ДДБА и ДДАХ.
 Като цяло, 47% от пациентите са съобщили 
за появата на две или повече умерени екза-
цербации на ХОББ през годината преди да се 
включат в изпитването, а 7% са съобщили за 
една или повече тежки екзацербации.  Общо 
22% от пациентите са имали документирана  
диагноза за астма. Повече от три четвърти от 
пациентите (77%) са имали съпътстващи 
заболявания (таблица 1).
 В групата на ФФ/Вилантерол 342 пациента 
(24%) са променили медикаментозния си 
режим - 302 (22%) са се върнали към старото 
си лечение, като 54 (4%) от тях са посочили 
като причина нуждата от по-добър контрол на 
болестта. В групата на стандартно лечение 160 
пациента (11%) са променили медикаментоз-

 From 3 161 screened patients with COPD, 2 
802 were randomized. Three subjects in the 
FF/Vilanterol arm never received study drug, so 
the total study population consisted of 2 799 pa-
tients. 2 269 (81%) of them experienced one or 
more moderate or severe exacerbations in the 
year prior to the Study, and they were included in 
the primary efficacy analysis (table 1). 1 291 pa-
tients completed the study in the FF/Vilanterol 
arm and 1 309 in the standard of care arm. From 
the efficacy analysis set as primary endpoint, 1 
051 patients were studied in the FF/Vilanterol 
arm and 1 056 in the standard of care arm.

 276 patients (12%) in the primary efficacy 
analysis set received LABA, LAMA or both (35 pa-
tients) at randomization. A total of 762 patients 
(34%) were treated with ICS in combination with 
LABA or LAMA, or as monotherapy in 119 pa-
tients. A total of 1231 patients (54%) received 
combination triple therapy with ICS, LABA and 
LAMA.

 Generally, 47% of subjects reported occur-
rence of two or more moderate exacerbations of 
COPD during the year prior to enrollment in the 
Study, and 7% reported one or more severe 
exacerbations. A total of 22% of subjects had a 
documented diagnosis of asthma. More than 
three-quarters of patients (77%) had comorbi-
dities (table 1).

 In the FF/Vilanterol arm, 342 patients (24%) 
changed their drug regimen - 302 (22%) retur-
ned to their previous treatment, with 54 (4%) of 
them stating as a reason the need for better 
disease control. In the standard of care arm, 160 
patients (11%) changed their drug regimen, and 
114 (8%) felt the need for better control.

Table. 1. Demographic features of subjects at enrollment (25).

Overall population 
in the Study
(N = 2 799)

Standard of care
 (N = 1 403)

Fluticasone furoate /
vilanterol 

(N = 1 396)

Primary efficacy 
analysis set
 (N = 2 269)

Feature

Age – years 
± Standard deviation

N. of females (%)

BMI 
± standard deviation

N. of current smokers (%)

Post bronchodilator FEV1 – litters 

Number of exacerbations during the 
last 12 months prior to randomi-

zation ± Standard deviation

Number of comorbidities (%)

All

Heart diseases

Vascular diseases

Asthma

Diabetes

67±10

1 369 (49)

28±6

1 289 (46)

1.62±0.64

2.01±1.99

2 145 (77)

720 (26)

1 363 (49)

609 (22)

438 (16)

67±10

671 (48)

28±6

666 (47)

1.62±0.65

2.04±2.08

1 076 (77)

367 (26)

675 (48)

293 (21)

208 (15)

67±10

698 (50)

28±7

623 (45)

1.62±0.64

1.98±1.90

1 069 (77)

353 (25)

688 (49)

316 (23)

230 (16)

67±10

1 122 (49)

28±6

1 046 (46)

1.59±0.64

2.48±1.93

1 758 (77)

588 (26)

1 095 (48)

512 (23)

353 (16) 
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ния си режим, като 114 (8%) са изпитвали нуж-
да от по-добър контрол.
 В популацията за първичен анализ на 
ефективността честотата на умерените и теж-
ки екзацербации е 1.74 годишно в групата на 
ФФ/Вилантерол спрямо 1.90 екзацербации 
годишно в групата на стандартно лечение. 
Това показва 8.4% (95% доверителен интер-
вал (CI), от 1.1 до 15.2) по-ниска честота в гру-
пата на ФФ/Вилантерол (p=0.02). Този резул-
тат се потвърждава и в цялата популация на 
проучването, при която честотата на умере-
ните и тежките екзацербации е 1.50 годишно в 
групата на ФФ/Вилантерол в сравнение с 1.64 
екзацербации годишно в групата на стандарт-
но лечение – с 8.4% (95% CI  1.4-14.9) по-ниска 
в групата на ФФ/Вилантерол (p=0.02). При па-
циенти с ХОББ 1 степен (ФЕО1≥80%) или 2 сте-
пен по GOLD (ФЕО1≥50% и <80%) честотата на 
екзацербациите е 1.50 годишно в групата на 
ФФ/Вилантерол в сравнение с 1.71 екзацер-
бации годишно в групата на стандартно лече-
ние. Това показва 12.1% (95% CI 1.0-21.9) по-
ниска честота на екзацербациите в групата на 
ФФ/Вилантерол. 

 В таблица 2 е представена процентната 
промяна в честотата на умерените и тежките 
екзацербации между групите в популацията 
за първичен анализ на ефективността, които 
са стратифицирани в подгрупи в зависимост 
от лечението преди рандомизация (терапията 
преди включване в проучването не се отлича-
ва статистически в двете групи, p=0.29). Паци-
ентите лекувани с ИКС и ДДБА преди рандо-
мизацията и преминали на терапия с ФФ/Ви-
лантерол са с 8% по-ниска честота на екзацер-
бациите спрямо тези, останали на стандарт-
ната си терапия. Първичният анализ показва, 
че съществува статистическа разлика между 
ефективността на терапията на пациентите, 
които преди рандомизация и в хода на про-
учването са лекувани с ИКС и ЛАБА спрямо 
останалите. Честотата на екзацербациите в 
групата на ФФ/Вилантерол е с 8.0% (95% CI 
0.11-15.4) по-ниска спрямо тези на стандартна 
терапия (p=0.047). В групата от 927 пациента 
на терапия с ФФ/Вилантерол екзацербациите 
са 1.87 годишно спрямо 2.03 в групата от 908 
пациента на стандартно лечение. Не се наблю-
дава съществена разлика във времето до  
първата умерена или тежка екзацербация в 
двете терапевтични рамена (относителния 
риск с ФФ/Вилантерол спрямо стандартното 
лечение е 0.93; 95% CI 0.85-1.02). Не се отли-
чава статистически честотата на тежките екза-
цербации между групата на ФФ/Вилантерол и 
тази на стандартно лечение (съответно 0.09 и 

 In primary efficacy analysis set, the incidence 
of moderate and severe exacerbations was 1.74 
per year in the FF/Vilanterol arm versus 1.90 exa-
cerbations per year in the standard of care arm. 
This indicates 8.4% (95% con�dence interval (CI), 
1.1 to 15.2) lower incidence in the FF/Vilanterol 
arm (p=0.02). This result was con�rmed in the 
overall study population, where the incidence of 
moderate and severe exacerbations was 1.50 per 
year in the FF/Vilanterol arm versus 1.64 exa-
cerbations per year in the standard of care arm – 
8.4% (95% CI 1.4-14.9) lower in the FF/Vilanterol 
arm (p=0.02). In patients with Stage 1 COPD 
(FEV1≥80%) or Stage 2 GOLD (FEV1≥50% and 
<80%) the incidence of exacerbations was 1.50 
per year in the FF/Vilanterol arm versus 1.71 
exacerbations per year in the standard of care 
arm. It showed 12.1% (95% CI 1.0-21.9) lower in-
cidence of exacerbations in the FF/Vilanterol 
arm. 

 Table 2 demonstrates the percentage change 
in incidence of moderate and severe exacerba-
tions between arms in the primary efficacy ana-
lysis set, which are strati�ed into sub-groups de-
pending on the treatment prior to randomiza-
tion (treatment prior to enrollment in the Study 
did not differ statistically in the two arms, 
p=0.29). Subjects treated with ICS and LABA 
before randomization, who switched to FF/Vilan-
terol therapy, experienced 8% lower incidence of 
exacerbations versus those who remained on 
their standard therapy. Primary analysis demon-
strated that there is a statistical difference bet-
ween the treatment efficacy in subjects who 
prior to randomization and during the Study 
were treated with ICS and LABA versus others. 
The incidence of exacerbations in the FF/Vilan-
terol arm was 8.0% (95% CI 0.11-15.4) lower com-
pared to those receiving standard of care 
(p=0.047). In the arm of 927 patients treated with 
FF/Vilanterol, exacerbations were 1.87 per year 
versus 2.03 in the arm of 908 patients receiving 
standard of care. No signi�cant difference was 
observed in time to �rst moderate or severe exa-
cerbation in both treatment arms (risk ratio of 
FF/Vilanterol versus standard of care was 0.93; 
95% CI 0.85-1.02). There was no statistical diffe-
rence of incidence of severe exacerbations bet-
ween the FF/Vilanterol arm and the standard of 
care arm (0.09 and 0.08 exacerbations per year, 
respectively), and the incidence in FF/Vilanterol 
arm is 9.7% higher (95% CI -16.9-44.7; p=0.52). 

Табл. 2. Редукция на риска от умерени и тежки екзацербации 
при сравнение на ФФ/Вилантерол и стандартна терапия 
в зависимост от терапията преди рандомизацията (25).

Процентна промяна 
(95% CI)

-11.6 (-31.2 до -13.6)

-15.7 (-26.3 до -3.4)

-3.6 (-12.8 до -6.5)

Подгрупа

ЛАБА, ЛАМА или ЛАБА+ЛАМА

ИКС, ИКС+ЛАБА или ИКС+ЛАМА

ИКС+ЛАБА+ЛАМА

Table. 2. Reduction in the risk of moderate and severe exacer-
bations comparing FF/Vilanterol versus standard of care, 
depending on the therapy before randomization (25).

Percentage change 
(95% CI)

-11.6 (-31.2 to -13.6)

-15.7 (-26.3 to -3.4)

-3.6 (-12.8 to -6.5)

Subgroup

LABA, LAMA or LABA+LAMA

ICS, ICS+LABA or ICS+LAMA

ICS+LABA+LAMA
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0.08 екзацербации годишно), като честотата с 
ФФ/Вилантерол е по-висока с 9.7% (95% CI -
16.9-44.7; p=0.52). Не се различава същест-
вено и времето до поява на първата тежка 
екзацербация в двете групи (относителен 
риск 1.27; 95% CI  0.98-1.66; p=0.08).
 Не се наблюдава съществена разлика меж-
ду групата на ФФ/Вилантерол и тази на стан-
дартно лечение по отношение годишната чес-
тота на консултациите с първична медицин-
ска помощ свързани с ХОББ, като честотата е с 
1.7% (95% CI, -5.1-8.0) по-ниска в групата на 
ФФ/Вилантерол. Годишната честота на всички 
консултации с първична помощ е малко по-
висока (12.3%; 95% CI 5.4-19.6) в групата на 
ФФ/Вилантерол спрямо групата на стандарт-
но лечение. Не се наблюдават значителни раз-
лики в честотата на консултациите с вторична 
медицинска помощ.
 В анализ, базиран на общата популация в 
изпитването, при 596 от 1 317 пациента (45%) в 
групата на ФФ/Вилантерол се наблюдава 
понижение в резултата от CAT теста с 2 или по-
вече точки (което сочи подобрение в здрав-
ния статус свързан с ХОББ) в сравнение с 481 
от 1 325 пациента (36%) в групата на стандарт-
но лечение (съотношението на шансовете е в 
полза на ФФ/Вилантерол – 1.51; 95% CI 1.28-
1.77; p<0.001). Не се наблюдава съществена 
разлика между групите по отношение промя-
ната във въпросника EQ-5D спрямо изходното 
ниво. Резултатите в популацията за първичен 
анализ на ефективността са сходни с тези, ба-
зирани на общата популация в изпитването.

There was no signi�cant difference found in the 
time to onset of the �rst severe exacerbation in 
both treatment arms (risk ratio 1.27; 95% CI 0.98-
1.66; p=0.08).

 There was no signi�cant difference found 
between FF/Vilanterol arm and the standard of 
care arm, regarding the annual incidence of 
consultations with primary care, associated with 
COPD, as the incidence was 1.7% (95% CI, -5.1-
8.0) lower in the FF/Vilanterol arm. Annual 
incidence of all consultations with primary care 
was slightly higher (12.3%; 95% CI 5.4-19.6) in the 
FF/Vilanterol arm versus the standard of care 
arm. No signi�cant differences in the frequency 
of consultations with secondary care were obser-
ved.

 In an analysis based on the overall study 
population, in 596 of 1 317 subjects (45%) in the 
FF/Vilanterol arm there was a decrease in the 
result of the CAT test with 2 or more points 
(which indicated improvement in health status 
associated with COPD) versus 481 of 1 325 sub-
jects (36%) in the standard of care arm (odds ratio 
is in favor of the FF/Vilanterol arm – 1.51; 95% CI 
1.28-1.77; p<0.001). No signi�cant difference 
from baseline was observed between arms, re-
garding the change in the questionnaire EQ-5D. 
The results in the primary efficacy analysis set 
were similar to those based on overall popula-
tion in the Study.

Табл. 3. Сериозни нежелани събития от специален интерес 
в хода на лечението в общата популация на изпитването (25).

Събитие
Стандартно 

лечение 
(N = 1 403)

Флутиказон 
фуроат/

вилантерол
(N = 1 396)

Сърдечносъдово събитие

     Всякакво събитие

     Сърдечна аритмия

     Сърдечна недостатъчност

     Сърдечна исхемия

     Хипертония 

     Инсулт 

Пневмония  

Инфекция на долните дихателни 
пътища, изключваща пневмония

Намалена костна минерална 
плътност и свързана с това 
фрактура

Ефекти върху нивото на глюкоза 

Свръхчувствителност 

Ефекти върху нивото на калий

Заболяване на очите, свързано 
с глюкокортикоидите 

Локални ефекти 
на глюкокортикоидите

107 (8%) 

54 (4%)  

28 (2%)

33 (2%) 

1 (<1%)

25 (2%)

83 (6%) 

58 (4%) 

45 (3%) 

16 (1%) 

10 (1%)

 2 (<1%)

2 (<1%) 

1 (<1%) 

108 (8%)

52 (4%)

28 (2%)

34 (2%) 

0 

21 (2%)

94 (7%)

64 (5%)

45 (3%)

23 (2%)

10 (1%) 

2 (<1%)

2 (<1%)

0

Table. 3. Serious adverse events of special interest in the course 
of treatment in overall population of the Study (25).

Event
Standard 

of care
(N = 1 403)

Fluticasone 
Furoate/

Vilanterol 
(N = 1 396)

Cardiovascular event

     Any event

     Cardiac arrhythmia

     Heart failure

     Cardiac ischemia

     Hypertension

     Stroke

Pneumonia

Infection of the lower respiratory 
tract, excluding pneumonia

Reduced bone mineral density 
and associated fracture

Effects on glucose level

Hypersensitivity

Effects on the potassium level

Eye disease associated 
with glucocorticoids

Local effects 
of glucocorticoids 

107 (8%) 

54 (4%)  

28 (2%)

33 (2%) 

1 (<1%)

25 (2%)

83 (6%) 

58 (4%) 

45 (3%) 

16 (1%) 

10 (1%)

 2 (<1%)

2 (<1%) 

1 (<1%) 

108 (8%)

52 (4%)

28 (2%)

34 (2%) 

0 

21 (2%)

94 (7%)

64 (5%)

45 (3%)

23 (2%)

10 (1%) 

2 (<1%)

2 (<1%)

0
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 Анализът на безопасността показва близка 
честота на сериозните нежелани събития в 
групата на ФФ/Вилантерол и тази на стандарт-
но лечение със събития, възникнали съответ-
но при 404 (29%) и 383 пациента (27%). Не се 
наблюдава очевидна разлика между двете 
групи по отношение на нежеланите събития 
от специален интерес (таблица 3). Общо 94 па-
циенти (7%) в групата на ФФ/Вилантерол са 
имали едно или повече сериозни нежелани 
събития, посочено като пневмония, в сравне-
ние с 83 (6%) в групата на стандартно лечение 
(коефициент на честота 1.1; 95% CI 0.9-1.5). 
При сравняване на подгрупите, разпределени 
спрямо инхалаторната им терапията преди 
включването в проучването, се наблюдава 
тенденция към по-висок среден брой на сери-
озните нежелани случаи на пневмония при 
пациентите, които преди рандомизация не са 
лекувана с ИКС (средна годишна честота на 
хоспитализациите 3.01; 95% CI 0.97-9.33), спря-
мо тези получавали ИКС (p=0.10 за зависи-
мостта между лечението и изходната поддър-
жаща терапия в анализа на трите подгрупи). 
Общо 13 пациента (1%) във всяка група са 
имали случаи на пневмония с фатален изход 
(нежелано събитие от особен интерес). 45 
участника на терапия с ФФ/Вилантерол и 30 
на стандартно лечение са починали в хода на 
проучването. Причината за смърт за един па-
циент във всяка група е сериозно нежелано 
събитие, записано като свързано с изпитвано-
то лекарство (пневмония при 1 пациент в гру-
пата на стандартно лечение, белодробен ем-
болизъм и дълбока венозна тромбоза при 1 
пациент в групата на ФФ/Вилантерол). При 
пациентите на терапия с ФФ/Вилантерол не са 
идентифицирани подгрупи с по-висок риск от 
пневмония като сериозно нежелано събитие, 
спрямо групата на стандартно лечение.
 Салфорд Ланг Стъди е мащабно, рандоми-
зирано проучване, което сравнява ефектив-
ността и безопасността на комбинацията 
ФФ/Вилантерол спрямо стандартно провеж-
даната терапия, назначена от ОПЛ при ХОББ. 
То е проведено в популация на пациенти, 
идентични с тези, които се срещат в ежеднев-
ната клинична практика. Изпитването доказ-
ва, че лечението с инхалаторна комбинация 
от ФФ и Вилантерол веднъж дневно е по-
ефективно по отношение честотата на умере-
ните и тежки екзацербации спрямо стандарт-
ното лечение, предписвано на пациентите с 
ХОББ, без да е свързана със значително по-
висок риск от сериозни нежелани събития.
 Съществуват достатъчно доказателства, че 
комбинацията от ФФ и Вилантерол води до 
по-ниска честота на екзацербациите на ХОББ 
в сравнение със самостоятелно приложен Ви-
лантерол в конвенционални, рандомизирани, 
контролирани изпитвания на ефикасността 
(8). В настоящето изпитване обаче е демонст-
рирано, че ползата от лечението с ФФ/Вилан-
терол е голяма и за по-обширни популации от 
пациенти с ХОББ, които не са така строго под-
брани. Подобрението от лечението с ФФ/Ви-
лантерол, отчетено в това проучване се отли-
чава от направените до момента в други из-
питвания констатации, че ефективността на 

 Safety analysis showed similar incidence of 
serious adverse events in the FF/Vilanterol arm 
and in that of standard of care, with events occur-
ring in 404 (29%) and 383 subjects (27%) respec-
tively. No obvious difference was observed bet-
ween the two arms regarding adverse events of 
special interest (table 3). A total of 94 subjects 
(7%) in the FF/Vilanterol arm experienced one or 
more serious adverse events, de�ned as pneu-
monia, as compared to 83 (6%) in the standard of 
care arm (rate ratio 1.1; 95% CI 0.9-1.5). In compa-
rison of subgroups assigned to their inhalation 
therapy prior to enrollment in the Study, a trend 
towards a higher average number of serious ad-
verse events of pneumonia was observed in 
subjects who before randomization were not 
treated with ICS (an average annual rate of hospi-
talizations 3.01; 95 % CI 0.97-9.33), versus those 
who received ICS (p=0.10 for the relationship 
between treatment and baseline supportive 
therapy in the analysis of the three subgroups). A 
total of 13 patients (1%) in each arm experienced 
events of pneumonia with fatal outcome (adver-
se events of special interest). 45 subjects treated 
with FF/Vilanterol and 30 receiving standard care 
died during the Study. The cause of death of one 
patient in each arm was serious adverse event, 
recorded as associated with study drug (pneu-
monia in 1 patient in the standard of care arm, 
pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
in 1 patient in the of FF/Vilanterol arm). In sub-
jects receiving FF/Vilanterol treatment, sub-
groups at higher risk of pneumonia as a serious 
adverse event were not identi�ed versus the 
standard of care.

 Salford Lung Study is a large-scale, randomi-
zed study, comparing the efficacy and safety of 
the FF/Vilanterol combination versus standard 
therapy, prescribed by GPs for COPD. It was 
conducted in a population of patients that are 
identical with those found in daily clinical prac-
tice. The Study demonstrated that treatment 
with inhaled combination of FF and Vilanterol 
once daily was more effective regarding the 
incidence of moderate and severe exacerbations 
versus standard of care, administered to patients 
with COPD, without being associated with a 
signi�cantly higher risk of serious adverse 
events.

 There was sufficient evidence that the combi-
nation of FF and Vilanterol results in a lower 
incidence of exacerbations of COPD, compared 
to Vilanterol alone, in conventional randomized, 
controlled trials of the efficacy (8). However, in 
this Study it was demonstrated that the bene�t 
of treatment with FF/Vilanterol is greater and 
affects wider populations of COPD patients who 
were not so strictly selected. The improvement 
resulting from treatment with FF/Vilanterol 
reported in this study differs from �ndings made 
so far in other studies, that showed that the 
efficacy of this combination was similar to 
Fluticasone propionate and salmeterol admi-
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тази комбинация е сходна с Флутиказон 
пропионат и салметерол, приложени два пъти 
дневно (1). Резултатите от Салфорд Ланг Стъди 
показват сходна честота на сериозните неже-
лани реакции, с изключение честотата на 
пневмониите, която е по-висока при пациен-
тите на терапия с ФФ/Вилантерол спрямо тези 
на лечение с два бронходилататора (12, 26).  
 Надеждността на изпитването произтича 
от иновативния му дизайн. То е проведено в 
един градски район, където първичната и вто-
ричната медицинска помощ са свързани по-
средством електронна система, която позво-
лява събирането на голям обем медицински 
записи. След рандомизация с пациентите е 
осъществяван периодично контакт по теле-
фона, а терапията е провеждана от ОПЛ. Па-
циентите са проследявани от разстояние с 
помощта на  електронни медицински записи, 
чрез които е осигурено своевременно засича-
не на нежелани събития, свързани с безопас-
ността. Разбира се, тъй като проучването е 
открито, съществува риск от грешки при оце-
няване на резултатите, свързани със субек-
тивни фактори. Същевременно най-вероятно 
откритият дизайн на изследването е свързан с 
по-висока честота на преминаване на терапия 
от ФФ/Вилантерол към стандартна терапия в 
първите три месеца на проучването. За отбе-
лязване е и фактът, че близо 50% от пациенти-
те са лекувани с тройна терапия въпреки доб-
ре запазената функция на белите дробове. 
Значителен дял от пациентите имат докумен-
тирана диагноза за астма, като най-вероятно 
не при всички се касае за синдром на припок-
риване между астма и ХОББ (23). 
 Резултатите от Салфорд Ланг Стъди ни по-
казват, че данните от рандомизираните конт-
ролирани изпитвания на безопасността и 
ефикасността не могат да бъдат автоматично 
прехвърляни в клиничните препоръки и еже-
дневната практика. Въпреки че са от същест-
вено значение, те се провеждат сред внима-
телно подбрани популации, от които се из-
ключват пациенти с придружаващи заболява-
ния. Участниците в тези проучвания представ-
ляват по-малко от 10% от всички реални 
пациенти с ХОББ (14). В рандомизираните 
контролирани изпитвания пациентите са под 
постоянен директен мониторинг, чрез който 
се гарантира отлично придържане към тера-
пията и добра инхалаторна техника. В Сал-
форд Ланг Стъди са включени реални пациен-
ти с ХОББ, подбрани от ежедневната клинична 
практика. Те са подложени на обичайни меди-
цински грижи, близки до тези в реалния жи-
вот. Резултатите от това проучване още вед-
нъж доказват, че комбинацията ФФ/Вилан-
терол е отличен избор за лечение на пациенти 
с ХОББ и висок риск от екзацербации. Висо-
ката ефективност на двата медикамента съче-
тани в един инхалатор и приложени едно-
кратно дневно осигурява по-добро качество 
на живот на пациентите при добър профил на 
безопасност, без допълнителен риск от сери-
озни нежелани събития. 

Статията е публикувана със съдействието 
на GlaxoSmithKline

nistered twice daily (1). The results from Salford 
Lung Study showed a similar rate of serious 
adverse events, except for the rate of pneumo-
nia, which is higher in subjects treated with 
FF/Vilanterol versus those treated with two bron-
chodilators (12, 26).  

 Reliability of the Study resulted from its 
innovative design. It was conducted in an urban 
area where primary and secondary medical care 
units are connected in an electronic system 
which enables collection of large amount of me-
dical records. After randomization, subjects were 
periodically contacted by phone, and therapy 
was conducted by the GP. Subjects were follo-
wed remotely, using electronic medical records, 
which provided timely detection of adverse 
events related to the safety. Of course, as the 
Study is open-label, there was a risk of errors in 
the assessment of the results, related to subjec-
tive reasons. Meanwhile, the open design of the 
Study was most likely associated with a higher 
rate of switching from FF/Vilanterol therapy to 
standard therapy in the �rst three months of the 
Study. It is noteworthy that nearly 50% of sub-
jects received triple therapy despite the well-
preserved lung function. A signi�cant propor-
tion of subjects had a documented diagnosis of 
asthma, but most likely not in all of them it is 
about syndrome of overlap between asthma and 
COPD (23).

 The results of Salford Lung Study showed that 
data from randomized, controlled trials of safety 
and efficacy could not be automatically extrapo-
lated to the clinical recommendations and daily 
practice. Although essential, they were conduc-
ted in carefully selected populations, which 
excluded patients with comorbidities. Subjects 
in these studies represent less than 10% of all real 
COPD patients (14). In randomized, controlled 
trials, subjects were under constant direct moni-
toring, which ensured excellent adherence and 
good inhalation technique. Salford Lung Study 
included real COPD patients, selected from daily 
clinical practice. They were subject to routine 
medical care, similar to that in real life. The results 
of this study once again demonstrated that the 
combination of FF/Vilanterol is an excellent choi-
ce for the treatment of patients with COPD that 
are at a higher risk of exacerbations. The high 
efficacy of the two drugs combined in one inha-
ler and administered once daily, provided better 
quality of life for patients with a good safety 
pro�le with no additional risk of serious adverse 
events. 

This article was published with the support of 
GlaxoSmithKline
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ЕФИКАСНОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА РАСТИТЕЛНИЯ МЕДИКАМЕНТ 
ГЕЛОМИРТОЛ, СЪДЪРЖАЩ 
СТАНДАРТИЗИРАН MИРТОЛ 
ПРИ ОСТЪР И ХРОНИЧЕН БРОНХИТ

В. Юрукова

СБАЛББ ”Света София” ЕАД
Клиничен център по белодробни болести
Медицински Университет, София

Резюме
 ГелоМиртол (ГМ) е растителен медикамент съдържащ Стандартизиран Mиртол (СМ). СМ 
има абсолютно точна концентрация на 3 определени активни вещества, получени чрез дестилация 
на растителни етерични масла. Трите активни вещества са limonene (лимонен) (Л), cineole (цинеол) 
(C) и -pinene (пинен) (П) в съответните стандартизирани концентрации за двете капсулни форми на 
ГМ. ГМ Форте е под формата на стомашно-устойчива капсула съдържаща 300mg СМ включващ 
минимум 75mg Л, 75mg С и 20mg П. ГМ 120 mg за деца, стомашно-устойчива капсула съдържа 
120mg СM, включващ минимум 30mg Л, 30mg С и 8mg П.
 Фармакодинамичният му профил го различава от класическите мукофармацевтични 
средства поради наличието на множество фармакологични свойства, основните от които са секре-
толитично, муколитично и секретомоторно свойства. 
 Освен тези ефекти СМ проявява противовъзпалително, имуномодулиращо, бронхоспаз-
молитично и съдоразширяващо действие. Наблюдавани са и антимикробни ефекти, включващи 
дозо-зависимо инхибиране на бактерии и гъбички. 
 Ефикасността и безопасността на ГМ е проучена в множество фармакологични и 27 
клинични проучвания при пациенти с остър бронхит (ОБ), хроничен бронхит (ХБ), и остър и 
хроничен рино-синуит с участие на 6 200 пациенти. 
 Проучване при пациенти с ОБ и лечение със СМ 300mg 4 пъти дневно в продължение на 14 
дни води до статистически сигнификантна редукция на средната честота на пристъпите на 
кашлицата на 7 и 10 ден (р<0.001) в сравнение с плацебо.
 Резултатите от рандомизираните проучвания при лечение на пациенти с ХБ показват, че 
СМ води до сигнификантно намаление на тежестта и честотата на обострянията, редукция на 
нуждата от антибиотик и скъсяване на продължителността на антибиотичното лечение в 
сравнение с плацебо. В дългосрочен план лечението със СМ при ХБ води до премахване на 
сезонния, естествено срещащ се пик на екзацербации, който се наблюдава между 2 и 4 месеца при 
лечението в плацебо групата. 
 Глобалната ефикасност на СМ е оценена като "много добра или добра" в 80.2% от случаите, 
а глобалната поносимост - като "много добра или добра" във всеки случай (100%).

Ключови думи: Геломиртол, Стандартизиран Миртол, остър бронхит, хроничен бронхит
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EFFICACY AND TOLERABILITY 
OF THE HERBAL DRUG GELOMYRTOL 

CONTAINING STANDARDIZED MYRTOL 
IN ACUTE AND CHRONIC BRONCHITIS

Abstract
 GeloMyrtol (GM) is an herbal medicine containing standardized Myrtol (SM). SM has an 
absolutely exact concentration of 3 certain active substances produced by the distillation of plant 
essential oils. The three active substances are limonene (L), cineole (C) and -pinene (P), and are in the 
corresponding standardized concentrations for both capsule formulations of GM. GM Forte is in the form 
of a gastro-resistant capsule containing 300mg SM comprising at least 75mg L, 75mg C and 20mg P. GM 
120mg for children, gastro-resistant capsule contains 120mg of SM, including at least 30mg L, 30mg C 
and 8mg P.
 The pharmacodynamic pro�le distinguishes it from the traditional mucoactive pharmacy due to   
multiple pharmacological properties, the main ones being secretolytic, mucolytic and secretomotory 
properties.
 Besides these effects, SM exhibits anti-in�ammatory, immune-modulator, bronchospasmolitic 
and vasodilating actions. Antimicrobial effects including dose-dependent inhibition of bacteria and 
fungi were also observed.
 Efficacy and safety of SM has been studied in 27 clinical trials in acute bronchitis (OB), chronic 
bronchitis (HB) and sinusitis, involving 6 200 patients approximately.
 Treatment with SM 300mg 4 times daily for 14 days in patients with OB resulted in a statistically 
signi�cant reduction in mean frequency of attacks of coughing, on days 7 and 10 (p<0.001) compared 
with placebo.
 The results of randomized studies in treating patients with HB show that SM leads to a signi�cant 
reduction of the severity and frequency of exacerbations, reducing the need for an antibiotic and 
shortening the duration of antibiotic treatment in comparison with placebo. In long-term treatment with 
SM in chronic bronchitis leads to the elimination of seasonal, naturally occurring peak of exacerbations 
that occurs between 2 and 4 months in treatment in the placebo group. 
 Global effectiveness of SM was rated as "very good or good" in 80.2% of the cases, and the global 
tolerance – as "very good or good" in every case (100%).

Keywords: Gelomyrtol, standardized Myrtol, acute bronchitis, chronic bronchitis 35
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ЕФИКАСНОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА РАСТИТЕЛНИЯ МЕДИКАМЕНТ 

ГЕЛОМИРТОЛ, СЪДЪРЖАЩ 
СТАНДАРТИЗИРАН MИРТОЛ ПРИ 

ОСТЪР И ХРОНИЧЕН БРОНХИТ

 Фитомедицината и растителните ремедия 
имат дълга история в лечението на остър и 
хроничен бронхит. Стандартизиран Миртол 
(СМ) е растителен дериват с активни ингреди-
енти, получени чрез дестилация на етерични 
масла. По химична структура е етерично мас-
ло, дестилат от смес от пречистено евкалип-
тово масло, пречистено сладко портокалово 
масло, пречистено масло от мирта и пречис-
тено лимоново масло (66:32:1:1). Големите 
монотерпени 1.8-цинеол (75mg), D-лимонен 
(75mg) и α-пинен (20mg), се използват като 
биологични маркерни вещества (22).
 СМ има абсолютно точна концентрация на 
3 определени активни вещества, получени 
чрез дестилация на растителни етерични 
масла. Трите активни вещества са limonene 
(лимонен) (Л), cineole (цинеол) (C) и -pinene 
(пинен) (П) в съответните стандартизирани 
концентрации за двете капсулни форми на ГМ. 
ГМ Форте е под формата на стомашно-устой-
чива капсула, съдържаща 300mg СМ включ-
ващ минимум 75mg Л, 75mg С и 20mg П. ГМ 
120mg за деца, стомашно-устойчива капсула 
съдържа 120mg СM, включващ минимум 
30mg Л, 30mg С и 8mg П (23).

Фармакодинамичен профил 
 Фармакодинамичният профил е значител-
но по-широк от този на класическите муко-
фармацевтични средства, тъй като СМ прите-
жава муколитични, секретолитични и секре-
томоторни свойства. 
 Мукосекретолитичният му ефект е изслед-
ван и оценен посредством метода на червен 
фенол след орално приложение на медика-
мента в сравнение с контрола (9). Въпреки че, 
проучвания върху връзката между дозата на 
активното вещество и секретолитичния ефект 
са рядкост за мукоактивните растителни ле-
карства, експериментално при мишки е дока-
зана линейна връзка на доза-отговор. Секре-
толизата със СМ е сигнификантно повишена 
(+32% спрямо контрола; р<0.05) и превъзхож-
да евкалиптовото масло (чисто евкалиптово 
масло +21% в сравнение с контроли; р>0.05) 
(3, 4, 5).
 Муколитичният ефект е оценен чрез рео-
логичен метод при пациенти с бронхиална 
астма, ХБ, кистична фиброза и контроли. Про-
мените на вискозоеластичност от базални ус-
ловия са сигнификантни при пациенти с ХБ, 
бронхиална астма и кистична фиброза в срав-
нение с контроли, и са сравними с действието 
на N-ацетилцистеин при същите пациенти с 
тези заболявания (фиг. 1) (1). 

 Phytomedication and herbal medicine have a 
long history in the treatment of acute and 
chronic bronchitis. Standardized Myrtol (SM) is a 
plant derivative active ingredient derived from 
the distillation of essential oils. In chemical 
structure, it is an essential oil, distillate from a 
mixture of recti�ed eucalyptus oil, recti�ed 
sweet orange oil, recti�ed myrtle oil and recti�ed 
lemon oil (66:32:1:1). Large monoterpenes 1.8-
cineole (75mg), D-limonene (75mg) and α-
pinene (20mg) were used as biological marker 
substances (22).

 SM has an absolutely exact concentration of 3 
certain active substances produced by the 
distillation of the plant essential oils. The three 
active substances are limonene (L), cineole (C) 
and -pinene (P), and are in the corresponding 
standardized concentrations for both capsule 
formulations of GM. GM Forte is in the form of 
gastro-resistant capsule containing 300mg SM 
comprising at least 75mg L, 75mg C and 20mg P. 
GM 120mg for children, gastro-resistant capsule 
contains 120mg of SM, including at least 30mg L, 
30mg C and 8mg P.

 
 Pharmacodynamic pro�le
 The pharmacodynamic pro�le is conside-
rably wider than the classic mucoactive agents. 
SM has mucolytic, secretolytic and secretomotor 
properties.

 Mucosecretolitic effect was evaluated by the 
method of phenol red, after oral administration 
of the medication in comparison with the control 
(9). Although studies on the relationship bet-
ween the dose of the active substance and sec-
retolytic effects are rare for mucoactive herbal 
medicines, experimentally in micе has been 
demonstrated a dose-response linear relation-
ship. Secretolysis with SM was signi�cantly 
increased (+32% versus controls; p<0.05) and 
superior to eucalyptus oil (pure eucalyptus oil 
+21% compared with controls; p>0.05) (1, 3, 8).

 The mucolytic effect was evaluated by 
rheological method in patients with bronchial 
asthma, HB, cystic �brosis and controls. Changes 
of viscoelasticity from basal conditions are 
signi�cant in patients with HB, bronchial asthma 
and cystic �brosis as compared to the controls 
and are comparable to the action of N-acetyl 
cysteine    (�g. 1) (1).
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Фиг. 1. Промяна на вискозоеластичността (1).
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Fig. 1. Change in Viscoelasticity (1).
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 В резултат на реологичните промени се 
наблюдава и подобрение на мукоцилиарния 
клирънс до 30%, както и на клирънса на каш-
лица - до 100% при пациенти с кистична фиб-
роза (14). 
 Промяната на мукоциларния клирънс при 
ХБ е сигнификантна в групата на третиране 
със СМ в сравнение с amboxol и фитопрепарат 
(p<0.05, за всяко сравнение) (фиг. 2) (2).

 Секретомоторният ефект на СМ е потвър-
ден в проучване при пациенти с хроничен 
синуит, при които се наблюдава повишена 
честота на цилиарния ритъм с коефициент 2 в 
сравнение с плацебо, и е съкратено транзит-
ното време при прилагане на теста за захарин 
с повече от 5 минути (3).
 СМ по дозо-зависим начин засилва често-
тата на движение на ресничките на цилиарния 
епител (цилиарното биене) и респективно на 
мукоциларния транспорт (фиг. 3). Този сигни-
фикантен ефект за цилиарното биене е наблю-
даван експериментално в концентрация 
0.01% СМ и 0.17mg/kg тегло за мукоциаляр-
ния клирънс (р<0.05) съответно на дозите при 
хора (2), и при лечение на мукусна хиперсек-
реция и дефект на мукоцилиарната функция 
на ХОББ (13).

 СМ има силно изразени антиоксидантни 
ефекти. Той въздейства върху възпалителните 
процеси чрез улавяне на най-агресивните 
кислородни радикали от типа OH (хидроксил-
ни радикали), което е доказано чрез инхиби-
ране образуването на етилен в експеримента-
лен тъканен модел (системата на Фентън и 
системата на SIN), като предотвратява свръх-
активирането на левкоцити и клетъчната 
деструкция (11).

 As a result, the rheological changes improve-
ment is observed in mucociliary clearance to 
30%, and the cough clearance of up to 100% in 
patients with cystic �brosis (14). The change in 
the mucociliary clearance in HB is signi�cant in 
the SM group compared to amboxol and phyto-
medication (p<0.05, for each comparison) (�g. 2) 
(2).

 The secretomotor effect of the SM has been 
con�rmed in patients with chronic sinusitis, 
which shows an increased frequency of ciliary 
beat by a factor of 2 compared to placebo, and 
the transit time is shortened in the application of 
the saccharine test by more than 5 minutes (3).

 SM enhances the frequency of the ciliated 
beat frequency and mucociliary transport in 
concentration in a dose-dependent manner (�g. 
3). The signi�cant effect for ciliated beat was 
observed experimentally in a concentration of 
0.01% DM and 0.17 mg/kg weight of mucociliary 
clearance (p<0.05) respectively to patients' 
doses (2), and in the treatment of mucus hyper-
secretion and mucociliary defect feature of 
COPD (13).

 SM has strong antioxidant effects. It affects 
the in�ammatory processes by capturing the 
most aggressive oxygen radicals of the type OH 
(hydroxyl radicals), which has been proved by 
inhibiting the formation of ethylene (system 
Fenton and system of SIN) preventing super 
activation of white blood cells and cell destruc-
tion (11).

Фиг. 2. Промяна в мукоцилиарния клирънс (2).
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Fig. 2. Change in mucocilliary clearance (2).
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Фиг. 3. Сигнификантно увеличение на ЧДР в групата
със СМ при здрави индивиди и пациенти с ХОББ (13).
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 Противовъзпалителното действие на СМ 
се демонстрира чрез доказаното намаляване 
на концентрацията на левкотриени (LTC4/ 
D4/Е4) при прилагане модел на арахидонова 
киселина (4). Подобно, при перорално при-
ложение води до доза-зависимо намаление 
на концентрацията на левкотриени (LTC4/D4/ 
E4), като се установява статистически значим 
ефект при най-висока доза 900mg/kg (фиг. 4) 
(4).

 В допълнителните изследвания на базо-
филни левкоцити при плъхове се доказа, че 
СМ инхибира 5-липоксигеназата, ключов ен-
зим от възпалителната каскада (22). 
 Противовъзпалителните свойства на СМ 
се потвърждават от намаляване на PGE2 и ин-
хибиране на проинфламаторни цитокини 
(TNF-α и IL-6), индуцирани в експериментален 
модел на ХОББ при плъхове (ХОББ провоки-
ран чрез цигарен дим), контроли и плъхове с 
инокулация на Ps. aeruginosa (7). 
 При in-vitro проучвания върху изолирани 
алвеоларни макрофаги от пациенти с ХОББ, 
GOLD stage III-IV (n=26), СМ води до сигнифи-
кантна редукция на ROS (17.7%; р=0.05), на 
TNF-α (37.3%; р<0.001), IL-8 (12.3%) и GM-CSF 
(35.8%) (19). 
 СМ е проучен за антимикробна активност 
относно най-честите респираторни патогени 
и показва дозо-зависимо инхибиране (в кон-
центрация от 5-0.039 % V/V) на множество па-
тогенни микроорганизми с изключение на Ps. 
aeruginosa (6). Бактериостатичните свой-ства 
на СМ са потвърдени ин-витро.
 СМ понижава хистамин-индуцирания 
бронхоспазъм с 33% в сравнение с контроли-
те (1, 3) и проявява превантивен бронхоспаз-
молитичен ефект, вероятно във връзка с по-
влияване на левкотриените (4, 8).

Ефикасност и безопасност
 Ефикасността на СМ е проучена в 27 кли-
нични проучвания при ОБ, ХБ и синузит при 
участие на 6 200 пациенти, от които 4 800 на 
терапия със СМ, от тях 83% възрастни, 17% 
деца (n=1 074).
 В рандомизирано плацебо-контролирано 
мултицентрово проучване при 413 пациенти с 
ОБ на терапия със СМ 300mg, 4 пъти дневно за 
14 дни или плацебо се наблюдава сигнифи-

 The anti-in�ammatory effect of SM was 
demonstrated by reducing the concentration of 
leucotrienes (LTC4/D4/E4), using a model of 
arachidonic acid (4). Similarly, after oral administ-
ration it leads to a dose-dependent decrease in 
the concentration of leucotrienes (LTC4/D4/E4) 
by statistically signi�cant effect at the highest 
dose of 900 mg/kg (�g.4) (4).

 In additional studies of basophilic white 
blood cells in rats, it was proved that SM inhibits 
5-lipoxygenase, a key enzyme of the in�amma-
tory cascade (22).
 The anti-in�ammatory properties of SM are 
con�rmed by the reduction of PGE2 and the 
inhibiting of proin�ammatory cytokines (TNF-α 
and IL-6), induced in an experimental model of 
COPD in rat smokers - controls and rats with 
inoculation of Ps. aeruginosa (7). 
 In in vitro studies on isolated alveolar macro-
phages from patients with COPD GOLD stage III-
IV (n=26), SM leads to signi�cant reduction of 
ROS (17.7%; p=0.05), TNF-α (37. 3%; p<0.001), IL-
8 (12.3%) and GM-CSF (35.8%) (19).

 SM has been studied for anti-microbial acti-
vity on the most common respiratory pathogens 
and shows dose-dependent inhibition (at a con-
centration of 5-0.039 % V/V) to most pathogens 
with the exception of Ps. aeruginosa (6). Bacte-
riostatic properties of SM have been con�rmed 
in vitro.

 SM reduces histamine-induced broncho-
constriction by 33% compared to the controls (1, 
3), and exhibits a preventive bronchospasmoly-
tic effect, possibly associated with the response 
of leucotrienes (4, 8).

Efficacy and Safety
 The efficacy of SM has been studied in 27 
clinical trials in OB, HB, and sinusitis with 6 200 
patients taking part, of which 4 800 with SM 
therapy, 83% of them adults, 17% of children 
(n=1 074).
 In a randomized, placebo-controlled, multi-
center study in 413 patients with OB therapy SM 
300mg 4 times daily for 14 days or placebo 
signi�cantly lower frequency of days with cough 

Фиг. 4. Определяне на концентрацията на левкотриени 
(в модел от кожа на ухо) чрез инхибиране 
на 5-липоксигеназа (4).
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кантно по-ниска средна честота на дните с 
пристъпи на кашлица в групата с активно 
лечение със СМ (СМ: 62.1%, плацебо: 49.8; 
р<0.0001) и сигнификантно намаление на 
средната честота на пристъпите от кашлица 
(10). Средното време за редукция с 50% на 
кашлицата е статистически сигнификантно 
по-ниско и повече пациенти са с дни без каш-
лица в групата със СМ. Съответно се наблюда-
ва сигнификантно по-малък брой дни с при-
стъпи на кашлица през деня и по-малко нару-
шения на съня поради кашлица през нощта, 
от-четливо сигнификантно по-малко симпто-
матични влошавания и повече пациенти с 
позитивен отговор на лечението със СМ. 
 Нежеланите лекарствени реакции са срав-
ними в двете групи (СМ: 7.9%, плацебо: 7.6%). 
Наблюдавани са само леки до умерени стра-
нични лекарствени реакции (10).
 В друго рандомизирано, двойно-сляпо, 
контролирано, многоцентрово проучване 
при пациенти с ОБ, се проучва СМ (ГМ Форте 
300mg, 4 пъти дневно) срещу цефуроксим, ам-
броксол и плацебо. Включени са 676 амбула-
торни пациенти (ITT популацията (Intended to 
treatment)) с ОБ със скорошно начало (5 дни) и 
най-малко 4 събуждания през нощта поради 
кашлица, и ФЕО1>75%, в 40 центрове в Полша. 
Направена е оценка на терапевтичния отго-
вор и неповлияване, оценка на симптомите 
(пристъпи на кашлица през нощта и през де-
ня), констатации от клинично изследване, 
FEV1, глобална оценка на ефикасността и по-
носимостта. След една седмица на лечение се 
наблюдава най-нисък процент на неповлия-
ване в групата лекувана със СМ (5.3% в ITT, 
5.4% EAP (Efficacy active population)) в сравне-
ние с останалите три групи. Рискът да се полу-
чи влошаване през втората седмица от лече-
нието със СМ е незначителен – 1.2% (1.3% в 
EAP), и е сигнификантно по-нисък в сравнение 
с всички други групи на лечение (15).
 Честотата на отговорилите на лечението в 
групата на СМ и плацебо групата след една 
седмица е статистически значима (р<0.001). 
Не се наблюдава статистически значима раз-
лика (р=0.85) в процентите на отговорили на 
СМ спрямо цефуроксим. През втората седми-
ца на лечение, разликата между СМ и плацебо 
е още по-очевидна, a разликата в честотата на 
отговорилите при СМ и цефуроксим остава 
същата (фиг. 5, 6). СМ води до статистически 
сигнификантна релативната редукция на 

in the active treatment group (SM: 62.1%, pla-
cebo: 49.8%; p<0.0001) and a signi�cant reduc-
tion in the mean frequency of cough were obser-
ved (10). The median time to 50% reduction of 
coughing was statistically signi�cantly lower and 
more patients have days without coughing. 
Accordingly, there were a signi�cant lower 
number of days with cough during the day and 
less sleep disorders due to coughing during the 
night, clearly signi�cantly less symptomatic 
deterioration and more patients respond to 
treatment with SM.

 Serious adverse events and adverse events 
were comparable in both groups (SM: 7.9%, pla-
cebo: 7.6%). Only mild to moderate side effects 
were observed (10).
 In another randomized, double-blind, con-
trolled, multicenter study SM (GM forte 300mg 4 
times daily) versus cefuroxime, ambroxol and 
placebo in OB was examined. 676 outpatients 
(ITT population (Intented to treatment)) with OB 
were included with recent onset (5 days) and at 
least 4 awakenings during the night due to 
cough and FEV1>75% in 40 centers in Poland. An 
assessment of therapeutic response and the fail 
to response, evaluation of symptoms (night 
attacks of cough and cough during the day), 
�ndings from a clinical study, FEV1, global 
efficacy and tolerability was made. After a week 
of treatment the lowest rate of non-responders 
in the group treated with SM (5.3% in the ITT, 
5.4% EAP (Efficacy active population)) compared 
to the other three groups was observed. The risk 
to get a deterioration in the second week of 
treatment with SM was negligible – 1.2% (1.3% in 
EAP), and was signi�cantly lower compared to all 
other treatment groups (15).

 The frequency of responders to therapy in 
the group of SM and placebo after one week was 
statistically signi�cant (p<0.001). No statistically 
signi�cant difference (p=0.85) in response rate to 
the SM to cefuroxime is observed. In the second 
week of treatment, the difference between the 
SM and placebo is even evident, a difference in 
response rates in SM and cefuroxime remains the 
same (�g. 5, 6). SM resulted in a statistically 
signi�cant reduction relative to the mean 
frequency of attacks of coughing at days 7 and 10 

Фиг. 5. Намаление на честотата на кашличните пристъпи 
при пациенти с остър бронхит (10).
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средната честота на пристъпите на кашлицата 
на 7-ми и 10-ти ден (р<0.001), на 14-ти ден 
(р<0.0001), и до сигнификантна промяна в 
оценката за тежест на бронхита на 10-ия ден.

 Направена е оценка на повлияване на при-
стъпи на кашлица през нощта (15). В началото 
на изследването, всички пациенти се оплак-
ват от събуждане най-малко четири пъти в ре-
зултат на пристъпи на кашлица. След една 
седмица на лечение, 50% от пациентите в гру-
пите на активно лечение не съобщават за при-
стъпи на кашлица през нощта, като през вто-
рата седмица подобрението надхвърля 70% 
(ITT) или 80-90% (ЕAP).
 Аналогично в началото на изследването, 
91-94% от пациентите се оплакват от кашлица 
през деня. След две седмици на лечение, поч-
ти половината от пациентите ITT и повече от 
половината от пациентите в ЕАР на СМ са без 
оплаквания от кашлица през деня.
 Изследователите оценяват цялостната 
ефикасност на СМ след една седмица лечение 
като добра или много добра в 79% от случаи-
те, за цефуроксим в 74% от случаите и за ам-
броксол в 67% от случаите (ITT), като в същото 
време при плацебо е в само 42% от случаите 
(15). 
 Оценката дадена от пациентите съвпада с 
оценка на изследователите, като цялостната 
ефикасност се оценява като „добра или много 
добра” в 78% от случаите при СМ, 74% при 
цефуроксим, 66% при амброксол, и 41% при 
плацебо. При EAP СМ има „добра или много 
добра” ефикасност в 90% след 2 седмици лече-
ние, а дори и в 92% след 4 седмици лечение. В 
клиничната практика СМ може да се приеме 
като реална алтернатива на антибиотиците 
при ОБ, и това без никакъв риск да доведе до 
бактериална резистентност.
 Нежелани лекарствени реакции възможно 
свързани с проучваните лекарства са наблю-
давани в 56 случая: СМ 18, плацебо 4, цефуро-
ксим 15, и амброксол 19 (15). Прекратяване на 
проучването поради нежелани лекарствени 
реакции се наблюдава при 27.7% от случаите с 
терапия СМ, 50% - плацебо, 53.3% - цефуро-
ксим, и 10.5% - амброксол. Поносимостта на 
СМ е подобна на тази на плацебо.
 При деца, оценката за ефикасност на СМ е 
проучена в ретроспективно постмаркетин-
гово проучване (n=184) при деца с ОБ с учас-
тието на общопрактикуващи лекари, специа-

(p<0.001), on day 14 (p<0.0001) and a signi�cant 
change in score for severity of bronchitis of the 
10th day.

 An assessment of the in�uence of night 
cough was made (15). At the beginning of the 
study, all patients waking up at least four times as 
a result of cough. After one week of treatment, 
50% of patients in the active treatment reported 
no episodes of coughing during the night and 
during the second week - exceed 70% (ITT) or 80-
90 % (EAP).

 Similarly, at the beginning of the study, 91-
94% of the patients complained of a cough 
during the day. After two weeks of treatment, 
about half of the ITT patients and more than half 
the patients in the EAP of SM had no complaints 
of coughs during the day.
 The researchers assessed the global efficacy 
of SM after one week of treatment as good or 
very good in 79% of the cases, of cefuroxime in 
74% and ambroxol in 67% (ITT), while in the 
placebo in only 42% of the cases (15).

 Evaluation of patients con�rms the assess-
ment of researchers as global efficacy was asses-
sed as "good or very good" in 78% of the cases in 
the SM group, 74% for cefuroxime, 66 percent in 
ambroxol, and 41% in the placebo group. In EAP 
SM has "good or very good" efficacy in 90% after 
2 weeks of treatment, and at even 92% at the end 
of the study after 4 weeks of treatment. In clinical 
practice, SM could be considered as a real 
alternative to antibiotics in OB without any risk 
leading to bacterial resistance.

 Adverse effects, possibly related to study 
drug, were reported in 56 cases: SM - 18, placebo 
- 4, cefuroxime - 15 and ambroxol - 19 (15). 
Termination of the study due to adverse events 
was observed in 27.7% of the cases in SM, 50% - 
placebo, 53.3% - cefuroxime, and 10.5% - ambro-
xol. Tolerability of SM is similar to that of placebo.

 In children, efficacy assessment of SM has 
been studied in a retrospective post marketing 
study (n=184), in children with OB involving GPs, 
specialists and pediatricians in Germany (12). 

Фиг. 6. Скала за оценка на тежестта на бронхита (BSS), 
оценка на 10-и ден (10).
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листи и педиатри в Германия (12). Средната 
дневна доза е била 360mg СМ (ГМ 120mg) и 
съответно 900mg СМ (ГМ Форте, 300mg), а 
средната продължителност на лечението е 10 
дни. В момента на включване в проучването 
почти 80% от децата се оплакват от тежка каш-
лица. Над 90% от децата показат подобрение 
на кашлицата – повече от половината при ГМ 
120mg и дори 84% при ГМ Форте (12). Общата 
ефикасността на ГМ и ГМ Форте е оценена ка-
то "много добра или добра" в 97.5% от случаи-
те (12).
 В друго мултицентрово рандомизирано 
двойно сляпо плацебо контролирано проуч-
ване с участието на 272 пациенти с ХБ 
(съгласно дефиницията на СЗО) и FEV1≥50% 
от предвидената стойност, с история за най-
малко една остра екзацербация през пред-
ходната зима е проучена ефикасността на СМ. 
Общо 246 пациенти (СМ: n=122; плацебо: 
n=124) са получили медикамента за най-
малко един месец (ITT популация). Данните на 
215 пациенти (СМ: n=110; плацебо: n=105) са 
включени в оценката на ефикасността при 
популацията според протокола (PP) (16). Това 
клинично проучване се разглежда като сис-
тематичен преглед в Cochrane (17, 19). Крите-
рии за изключване от проучването са: инфек-
ция, която по мнението на изследователя 
изисква антибиотична терапия и всяко лече-
ние с антибиотици в рамките на два месеца, 
предхождащо включване в изследването. 
Първичната крайна точка е намаляване на 
честотата на обострянията, които са дeфини-
рани по клиничните критерии (5, 20).
 В РР, 79/110 (71.8%) на СМ и 56/105 (53.3%) 
на плацебо не са показали остри обостряния 
по време на шестмесечен период на лечение 
(р<0.01) и за ITT съответно: 89/122 (72.9%) за 
СМ, и 72/124 (58%) на плацебо не са показали 
изостряне (р<0.05). В групата СМ, 15 от 31 са 
(48.4%) с остра екзацербация неизискваща 
антибиотици и 19 от 49 (38.8%) от пациентите в 
групата с плацебо. Продължителността на ан-
тибиотична терапия е по-дълга при плацебо: 
10 от 16 (62.5%) от пациентите, които са полу-
чавали СМ изискват антибиотици в продълже-
ние на 7 дни, за разлика от 23 от 30 (76.7%) в 
групата на плацебо, които изискват антибио-
тици за по-дълъг период от седем дни. Тези 
резултати показват, че лечението със СМ 
намалява нуждата от антибиотици и също 
скъ-сява продължителността на тяхната 
употреба (фиг. 7, 8).

The average dose is 360mg SM (GM) (900mg GM 
Forte) per day and the average duration of 
treatment is 10 days. At the time of entering the 
study, almost 80% of children complain of severe 
coughing. Over 90% of the children showed 
improvement in cough symptom – more than 
the half in GM and even 84% in GM Forte (12). The 
global efficiency of GM or GM forte was rated as 
"very good or good" in 97.5% of cases (12).

 In a multicenter randomized double-blind 
placebo-controlled study involving 272 patients 
with HB (as de�ned by WHO) and FEV1 ≥50% of 
the estimated value, with a history of at least one 
acute exacerbation during the previous winter, 
the effectiveness of CM was studied. A total of 
246 patients (SM: n=122, placebo: n=124) re-
ceived the drug for at least one month (ITT popu-
lation). Data from 215 patients (SM: n=110, pla-
cebo: n=105) were included in the assessment of 
efficacy in the per protocol population (PP) (16). 
This clinical trial is seen as a systematic review in 
Cochrane (17, 19). Criteria for exclusion from the 
study were infection, which in the opinion of the 
investigator requires antibiotic therapy, and any 
treatment with antibiotics within two months 
prior to inclusion in the study. The primary 
endpoint was the reduction of the rate of 
exacerbations that are de�ned on clinical criteria 
(5, 20).

 In PP, 79/110 (71.8%) on SM and 56/105 
(53.3%) on placebo showed no acute exacerba-
tions during the six-month treatment period 
(p<0.01) and in ITT, respectively: 89/122 (72.9%) 
on SM and 72/124 (58%) on placebo showed no 
exacerbation (p<0.05). In the SM group, 15 of 31 
were (48.4%) with acute exacerbation non-
require antibiotics such as 19 of 49 (38.8%) 
patients in the placebo group. The duration of 
the antibiotic therapy was longer in the placebo: 
10 of 16 (62.5%) patients who received SM 
required antibiotics for 7 days as opposed to 23 
of 30 (76.7%) in the placebo group, who required 
antibiotics for a longer period of seven days. 
These results indicate that treatment with SM 
reduces the need for antibiotics and also short-
ens the duration of their use (�g. 7, 8).

Фиг. 7. Нива на екзацербации през зимните месеци – СМ срещу плацебо (16).
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 Броят на пациентите на лечение със СМ и 
екзацербация варира между 7 и 8 на месец, с 
изключение на последния месец на лечение, 
когато е 3. В групата на плацебо, 5 пациенти 
показват екзацербация през първия месец от 
лечението, 18 по време на третия месец, и 7 по 
време на шестия месец. Лечението със СМ мо-
же да има превантивен ефект и да доведе до 
премахване на сезонния връх на екзацерба-
циите на ХОББ през зимата, който се наблюда-
ва между 2 и 4 мес. от лечението в плацебо 
групата.

 При лечение със СМ се наблюдава статис-
тически значимо повишение на среден брой 
пациенти без обостряния в сравение с плаце-
бо групата. В дългосрочен план лечението със 
СМ значително намалява честотата и тежестта 
на остри екзацербации по време на 6-месеч-
ния период на лечение през зимата, като от-
странява пика на обостряне по време на зим-
ния сезон между 2-и и 4-и месец от лечение 
(месеците от декември до февруари за пове-
чето пациенти). Тежестта и честотата на екза-
цербациите, нуждата от антибиотици, увреж-
дане на качеството на живот поради кашлица 
и експекторация са статистически значимо, и 
клинично релевантно по-ниски при СМ (17).
 В друго едноцентрово, рандомизирано, 
плацебо-контролирано, двойно-сляпо проуч-
ване при 20 хоспитализирани пациенти с ХБ с 
умерена бронхиална обструкция е проучена 
ефикасността на СМ при доза от 4х300 mg/ден 
(21). Убедително мнозинство от пациентите 
(90%) се оплакват от няколко пристъпа на 
кашлица дневно. В хода на 14 дневно лечение, 
непрекъснато се повишава процента на паци-
енти без кашлица в групата третирана със СМ, 
като след две седмици надхвърля 60%. В пла-

 The number of patients with exacerbation 
and SM therapy vary between 7 and 8 per month, 
with the exception of the last month of treat-
ment when it is 3. In the placebo group, 5 
patients showed exacerbation during the �rst 
month of treatment, 18 during the third month 
and 7 during the sixth month. Treatment with SM 
may have a preventive effect and lead to the 
elimination of the seasonal peak of exacerba-
tions of COPD during the winter, which was 
observed between 2 and 4 months of treatment 
in the placebo group.

 When treated with SM, the average number 
of patients without exacerbations increased 
signi�cantly in comparison to the placebo group. 
In the long-term treatment with SM there is a 
signi�cant reduction in the incidence and 
severity of acute exacerbations during the 6-
month treatment period in the winter as the 
peak of exacerbation during the winter season 
between the 2nd and 4th month of treatment 
(months from December to February most 
patients) is removed. The severity and frequency 
of exacerbations, the need for antibiotics, impair-
ment of quality of life due to cough and expecto-
ration were statistically signi�cant and clinically 
relevantly lower with SM (17).
 In a single-center, randomized, placebo-
controlled, double-blind study in 20 patients 
hospitalized with HB moderate bronchial 
obstruction was studied the effectiveness of SM 
at a dose of 4x300mg/day (21). A clear majority of 
patients (90%) complained of several episodes of 
coughing a day. Within 14 days of treatment, the 
proportion of patients with no coughing in the 
group of SM constantly increased, to greater 
than 60% after two weeks. In the placebo group 
the proportion of patients with no cough did not 

Fig. 7. Exacerbation rates MS v/s placebo, during the winter months (16).
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Фиг. 8. Нужда от съпътстваща терапия с антибиотик 
при пациентите с обостряния (16).
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цебо групата има влошаване и през втората 
седмица от лечението 10-15 % се оплакват от 
увеличаване на пристъпите на кашлица и 
влошаване на клиничното им състояние. При 
започване на терапията 55% от пациентите 
имат оплакване от тежък задух (21). Средното 
съпротиваление е 8.39 cmH2O/L/sec, което съ-
ответства на умерена бронхиална обструкция 
(нормална: <3.5 cmH2O/L/sec). В групата тре-
тирана със СМ има непрекъснато увеличава-
не на броят на пациентите, които са без 
затруднено дишане, като техния дял е над 60% 
след две седмици лечение и нито един от па-
циентите не показва влошаване на белодроб-
ната функция. В плацебо групата пациентите 
се влошават и броят на пациентите, които се 
оплакват от засилване на затрудненото диша-
не нараства на 20% през втората седмица от 
лечението. 
 Оценка на ефикасността на СМ при деца с 
ХБ е направена в ретроспективно постмарке-
тингово проучване с участието на 25 деца с ХБ 
(52% момичета; средна възраст 10 години, ми-
нимум 6 години, максимум 14 години). Паци-
ентите са лекувани със средна доза 360mg СМ 
(ГМ 120mg) или 900mg СМ (ГМ Форте 300mg) 
при средна продължителност на лечението 
37 дни (средно за всеки отделен случай) (12). 
Записите са осъществени от независими об-
щопрактикуващи лекари, специалисти и пе-
диатри в Германия. В момента на включване в 
проучването, почти всички деца се оплакват 
от тежка кашлица. След лечение с ГМ 120mg и 
ГМ Форте 300mg, почти 70% от децата са пока-
зали подобрение на кашлицата (30% при ГМ 
120mg и 80% при ГМ Форте 300mg). Глобал-
ната ефикасност на СМ е оценена като "много 
добра или добра" в 80.2% от случаите, а гло-
балната поносимост – като "много добра или 
добра" във всеки случай (100%) (12, 18).

Заключение 
 СМ има доказан комплексен механизъм на 
действие при остри и хронични инфекции на 
горни и долни дихателни пътища, като при-
тежава мукосекретолитични свойства, подо-
брява мукоцилиарния и кашличния клирънс, 
притежава и допълнителни фармакологични 
активности като антимикробни, антиокси-
дантни, противовъзпалителни и бронхоспаз-
молитични. 
 Терапевтичните ползи от СМ са доказани в 
множество рандомизирани, плацебо-контро-
лирани, многоцентрови проучвания, които са 
планирани, извършвани и докладвани в съот-
ветствие с насоките на добрата клинична 
практика. Качеството и размера на тези из-
следвания прави СМ уникален сред мукосек-
ретолитичните фитотерапевтични лекарства.
 Резултатите от рандомизираните проучва-
ния при ОБ показват, че СМ води до по-бързо 
и по-значително подобрение на симптомите в 
сравнение с плацебо. 
 При пациенти с ХБ, тежестта и честотата на 
обострянията, нуждата от антибиотик и/или 
продължителността на антибиотичния курс 

remain stable during the second week of treat-
ment, 10 to 15 % were complaining of increasing 
attacks of coughing and worsening of their 
clinical condition. At the start of therapy 55% of 
the patients complained of severe dyspnea (23). 
Average resistance was 8.39 cmH2O/L/sec, 
which corresponds to moderate bronchial ob-
struction (normal: <3.5 cmH2O/L/sec). The SM 
group has continuously increased the number of 
patients who have no difficulty breathing, their 
share is over 60% in two weeks and none of the 
patients showed no deterioration in lung func-
tion. In the placebo group the number of pati-
ents without dyspnea was not stable and the 
number of patients who complained of increa-
sed difficulty in breathing increased to 20% 
during the second week of treatment.

 Evaluation of the effectiveness of SM in 
children with HB was made in post-marketing 
retrospective study involving 25 children with 
HB (52% girls; mean age 10 years, minimum 6 
years, maximum 14 years). Patients were treated 
with a mean dose of 360mg per SM (GM) or 
900mg SM (GN Forte) at an average treatment 
duration of 37 days (average for each case) (17), 
recorded by independent general practitioners, 
specialists and pediatricians in Germany. At the 
time of entering the study, almost all children 
complained of severe coughing. After treatment, 
with GM and GM Forte, almost 70% of the 
children have shown improvement in cough 
(30% with GM and 80% with GM Forte). Global 
effectiveness of SM was rated as "very good or 
good" in 80.2% of the cases and the global 
tolerance – as "very good or good" in every case 
(100%) (12, 18).

Conclusion
 SM has proven to be a complex mechanism of 
action in acute and chronic infections of the up-
per and lower airways, as it has mucosecretolitic 
properties, improves mucociliary and cough 
clearance. It has additional pharmacological 
activities such as antimicrobial, antioxidant, anti-
in�ammatory and bronchospasmolytic.

 The therapeutic bene�ts of SM have been 
proven in numerous randomized, placebo-con-
trolled, multicenter studies, planned, conducted 
and reported in accordance with the guidelines 
of Good Clinical Practice. The quality and size of 
these studies shows results that makes SM 
unique among the mucosecretolitic therapy.

 The results of randomized trials of OB show 
that SM result in a faster and more signi�cant 
improvement of the symptoms compared to pla-
cebo.
 In patients with HB, the severity and frequ-
ency of exacerbations, the need for antibiotic 
and/or duration of the antibiotic therapy were 
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са статистически значително и клинично 
релевантно понижени при СМ в сравнение с 
плацебо. 
 Глобалната ефикасност на СМ е оценена 
като "много добра или добра" в 80.2% от слу-
чаите, а глобалната поносимост – като "много 
добра или добра" във всеки случай (100%).

 Статията е публикувана с любезното съ-
действие на Фьоникс Фарма, представител 
на фирма Пол Боскамп и продукта ГелоМир-
тол за България.

statistically signi�cant and clinically relevantly 
reduced by SM as compared to placebo.

 Global effectiveness of SM was rated as "very 
good or good" in 80.2% of cases, and the global 
tolerance – as "very good or good" in every case 
(100%).

 The article was published courtesy of PHOENIX 
Pharma Ltd., representative of Paul Boskamp and 
the product GeloMirtol for Bulgaria
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МЕТОД НА ИЗБОР В ДИАГНОСТИКАТА 
НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ – 
КТ-ПУЛМОАНГИОГРАФИЯ ИЛИ СПЕКТ/КТ

С. Найденска, В. Пенчева, Д. Петрова, О. Георгиев, 
Е. Смилкова, П. Шошков

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести
УМБАЛ „Александровска“
Медицински Университет – София 

Резюме
 Острата белодробна емболия (БЕ) се диагностицира с вентилационно-перфузионна 
сцинтиграфия (V/Q) или компютър томографска пулмоангиография (КТПА). През последните 
години се препоръчват и двете техники. Много нуклеaрно-медицински центрове са възприели 
еднофотонната емисионна КТ (СПЕКТ) техника за диагностика на БЕ вместо планарната КТПА. 
Доказано е, че СПЕКТ има по-малко на брой неопределени резултати и по-висока диагностична 
стойност. Последната разработка е комбинацията от нискодозова КТ със СПЕКТ V/Q в хибриден 
томограф. В поучване сравняващо КТПА, планарната сцинтиграфия и самостоятелно СПЕКТ, 
СПЕКТ/КТ има най-висока диагностична точност за БЕ. С развитието си КТПА направи възможно да 
бъдат изобразени белодробните артерии само с едно задържане на дишането. Това развитие е 
свързано с преминаването от еднодетекторната към мултидетекторната КТ с увеличаване на 
покриващия обем при завъртане, както и по-бързото въртене. Двойно-енергийната КТ техника е 
обещаващо средство, което може да осигури функционална образна диагностика в комбинация с 
анатомична информация. Новите КТ скенери от висок клас, както и СПЕКТ методиките са в 
състояние да визуализират малки субсегментни емболи. В настоящата статия са разгледани КТПА, 
както и СПЕКТ метода в контекста на диагноза БЕ.

Ключови думи: СПЕКТ, СПЕКТ/КТ, КТ пулмоангиография, белодробна сцинтиграфия, белодробна 
емболия, диагностичен метод.
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Abstract
 Acute pulmonary embolism (PE) is diagnosed either by ventilation/perfusion (V/P) scintigraphy 
or pulmonary CT angiography (CTPA). In recent years both techniques have improved. Many nuclear 
medicine centers have adopted the single photon emission CT (SPECT) technique as opposed to the 
planar technique for diagnosing PE. SPECT has been shown to have fewer indeterminate results and a 
higher diagnostic value. The latest improvement is the combination of a low-dose CT scan with a V/P 
SPECT scan in a hybrid tomograph. In a study comparing CTPA, planar scintigraphy and SPECT alone, 
SPECT/CT had the best diagnostic accuracy for PE. Recent developments in the CTPA technique have 
made it possible to image the pulmonary arteries of the lung in one breath-hold. This development is 
based on the change from a single-detector to multidetector CT technology with an increase in volume 
coverage per rotation and faster rotation. The dual energy CT technique is a promising modality that can 
provide functional imaging in combination with anatomical information. Newer high-end CT scanners 
and SPECT systems are able to visualize smaller subsegmental emboli. In the present review SPECT in 
combination with low-dose CT and CTPA are discussed in the context of diagnosing PE.

Keywords: SPECT, SPECT/CT, CT-pulmoangiography, lung scintigraphy, pulmonary embolism, 
diagnostic test
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МЕТОД НА ИЗБОР 
В ДИАГНОСТИКАТА 

НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ – 
КТ-ПУЛМОАНГИОГРАФИЯ 

ИЛИ СПЕКТ/КТ

Въведение
 Белодробната емболия (БE) е основна при-
чина за заболеваемост, смъртност и хоспита-
лизация в Европа. Въз основа на епидемиоло-
гично проучване в шест страни от Европей-
ския съюз (с общо население от 454 400 000 
души) през 2004 г. над 317 000 смъртни случая 
са свързани с БЕ (6). От тях, 34% са с внезапна 
фатална БE, 59% от смъртните случаи остават 
недиагностицирани, а само 7% от рано почи-
налите пациенти са били с правилно поставе-
на диагноза „белодробна емболия” преди 
смъртта. Пациентите над 40 години са с пови-
шен риск от БЕ в сравнение с по-младите, като 
този риск се удвоява с всяко следващо десе-
тилетие.
 Различните клинични белези и симптоми 
заедно с познатите предразполагащи факто-
ри биха могли да засилят или отслабят кли-
ничното подозрение за БЕ. Тя може да бъде 
категорично изключена при пациенти с ниска 
клинична вероятност и отрицателен Д-димер. 
При лицата, при които клиничната вероятност 
е умерена или висока, и/или имат положите-
лен Д-димер е необходимо да бъде извърше-
но образно изследване, като вентилационно-
перфузионна сцинтиграфия или КТПА, за да 
потвърди или изключи диагнозата БЕ. Все по-
вече се увеличават доказателствата за точ-
ността на СПЕКТ и СПЕКТ комбиниран с ниско-
дозова КТ, в сравнение с планарната вентила-
ционна-перфузионна сцинтиграфия и КТПА.
 Обективният диагностичен метод е важен, 
както поради възможната болестност и 
смъртност при пропусната диагноза, така и 
поради риск от кървене при антикоагулантна 
терапия. За тримесечен период смъртността 
се движи от 6 до 11% при хемодинамично ста-
билни и 30% при нестабилни пациенти с БЕ 
(14). До неотдавна препоръчваният стандарт 
за диагнозата БЕ беше пулмоналната ангио-
графия. Този инвазивен метод обаче е неудо-
бен за пациента, а също така и скъп, поради 
което е бил изместен от компютър томограф-
ската пулмоангиография (КТПА). Понастоя-
щем препоръчваната диагностична стратегия 
започва с клиничното подозрение и изслед-
ване на Д-димер, последвано при необходи-
мост от образните тестове, включващо КТПА, 
вентилационно-перфузионна сцинтиграфия 
или еднофотонна емисионна томография ком-
бинирана с компютър томография (СПЕКТ/КТ). 
Образните методи са необходими в случаите 
на клинично подозрение за възможна БЕ или 
повишени стойности на Д-димер. 

Компютър томографска
пулмоангиография (КТПА)
 През последните 15 години нараства тен-
денцията КТПА да измества белодробната 
вентилационно-перфузионна сцинтиграфия 
за поставяне на диагнозата БЕ. Поради това в 
практиката на много от специалистите тя се 
превръща в новия „златен стандарт” за изо-
бразяване на белодробна емболия. Тя е по-
бърза като процедура и възпроизвежда по-
детайлни изображения, което прави резулта-
тите по-лесни за интерпретация. В повечето 
болници тя е достъпна непрекъснато, докато 

Introduction
 PE is a major cause of mortality, morbidity, 
and hospitalization in Europe. As estimated on 
the basis of an epidemiological model, over 317 
000 deaths were related to PE in six countries of 
the European Union (with a total population of 
454.4 million) in 2004 (6). Of these cases, 34% 
presented with sudden fatal PE and 59% were 
deaths resulting from PE that remained undiag-
nosed during life; only 7% of the patients who 
died early were correctly diagnosed with PE be-
fore death. Since patients older than 40 years are 
at increased risk compared with younger pati-
ents, and the risk approximately doubles with 
each subsequent decade.

 Various clinical symptoms and �ndings to-
gether with knowledge of predisposing factors 
may strengthen or weaken the clinical suspicion. 
PE can be ruled out if the clinical suspicion is low 
and the D-dimer test is negative. However, in 
those patients in whom the clinical suspicion is 
moderate or high and/or the D-dimer test is 
positive, a conclusive imaging test such as a ven-
tilation/perfusion (V/P) study or pulmonary CT 
angiography (CTPA) is needed to con�rm or ex-
clude the diagnosis of PE. There is increasing evi-
dence of the improved accuracy of single photon 
emission. CT (SPECT) and SPECT combined with 
low-dose CT (SPECT/CT) compared to planar V/P 
scintigraphy, and multidetector CTPA. 

 Objective diagnostic testing is important 
because of the potential morbidity and mortality 
if the diagnosis is missed, and because of the 
bleeding risk associated with anticoagulant 
treatment. The 3-month mortality ranges from 6 
to 11 % in patients with hemodynamically stable 
PE to 30% in unstable patients (14). Several tests 
are available for the diagnosis of PE. The 
reference standard for the diagnosis of PE was 
pulmonary angiography. This invasive techni-
que, however, is cumbersome to the patient and 
is also expensive. It has thus been replaced by 
computed tomographic pulmonary angiogra-
phy (CTPA). The diagnostic strategy at present 
starts with the combination of a clinical decision 
rule and a D-dimer test, followed, if needed, by 
imaging tests including CTPA or ventilation 
perfusion (V/Q) scintigraphy. Imaging is required 
in the case of a clinical decision rule indicating 
that PE is likely or an elevated D-dimer test.

Computed tomographic pulmonary
angiography (CTPA)
 Over the past 15 years, CTPA has begun 
replacing V/Q in most medical centers and 
community hospitals. In many physicians' minds, 
CTPA is becoming the new gold standard for 
imaging PE. CT is faster and produces sharper 
images, which many believe make the results 
easier to interpret. Also, at most hospitals, a CT 
scanner is available twenty-four hours, seven 
days a week, while nuclear medicine tests not 
available on weekends.
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нуклеарно медицинските техники не са на-
лични през нощта, както и в почивните дни.
 КТПА дава възможност за изобразяване на 
други състояния, които клинично имитират 
БE, като остра пневмония, белодробен абсцес, 
плеврален или перикарден излив, дисекация 
на аортата, сърдечно-съдови заболявания, 
руптура на хранопровода, злокачествено за-
боляване и др. Такива състояния са доклад-
вани от 11% до 70% от случаите при извърш-
ване на КТПА, по повод подозрение за ембо-
лия. Тя може директно да визуализира нали-
чието на тромб, а също така да оцени тежестта 
на заболяването, както и размера на съсирека 
в белодробните артерии, което е важно за 
пациента. Също така КТПА позволява успешно 
да се различи пресен от стар тромб (остра от 
хронична БЕ).
 Мултидетекторната КТПА е основен обра-
зен метод при пациенти суспектни за остра БЕ. 
След поставянето на интравенозен контраст, 
КТПА може да бъде изпълнена от 4 до 6 
секунди и БЕ се диагностицира в случаите на 
дефекти в контрастирането на белодробните 
артерии и техните клонове. Ограниченията 
относно прецизната диагностика на малките 
периферни емболи досега са предотвратени с 
единодушното приемане на КТПА за референ-
тен стандарт за изобразяване на БЕ. Развитие-
то на мултидетекторната спирална КТ доведе 
до подобряване на визуализацията на пери-
ферните белодробни артерии и откриване на 
малки емболи. Намирането на малък изоли-
ран тромб чрез пулмоналната КТ ангиогра-
фия, обаче не винаги корелира с резултатите 
от други образни методи, а и клиничното зна-
чение на подобна констатация е несигурно. 
Ето защо най-реалистичният начин за измер-
ване на ефикасността на пулмоналната КТ 
ангиография при заподозряна БЕ може да се 
определи от разултатите на пациентите (29). В 
проучвания на Inge C.M. et al., използващи 
мултидетекторна КТПА се показва висока чув-
ствителност (96 до 100 %) и специфичност (97 
до 98 %), които изместват инвазивната пулмо-
ангиография като референтен метод за диаг-
ностика на острa БЕ (14). Други автори устано-
вяват, че чувствителността и специфичността 
зависят от местоположението на емболите и 
варират от 20 до 30 % за малките субсегмент-
ни емболи, използващи едноспирална КТ и 
нарастват на 95% за сегментни, лобарни и 
централни емболи използващи мултидетек-
торната КТПА (35).
 Компютърната томография е с най-много-
бройни практически приложения, поради ко-
ето е образен метод от първа линия в еже-
дневната практика при пациенти суспектни за 
БЕ. Най-голямото й предимство пред остана-
лите образни техники е възможността за 
оценка както на паренхимните и медиасти-
нални структури, така и директната визуали-
зация на тромба. Тя може да се използва за 
разграничаване на някои животозастраша-
ващи заболявания като аортна дисекация, 
пневмония, белодробен карцином и пневмо-
торакс (10, 36). Проучване през 2007 г., сравня-
ващо резултатите от диагностичните изслед-
вания на КТПА с V/Q показва сравними 

 CTPA has the ability to depict other condi-
tions that clinically mimic PE, such as acute 
pneumonia, lung abscess, pleural or pericardial 
effusion, aortic dissection, cardiovascular disea-
se, esophageal rupture, and malignancy. Other 
conditions have been reported to have been 
found in 11% to 70% of CT examinations 
performed for suspected acute PE. CT directly 
visualizes the PE, it is possible to assess the 
thrombus burden or the amount of clot that is in 
the pulmonary arteries, which affects the 
patient's outcome. It is also possible to decide if 
the clot is acute or new vs. chronic or old.

 Multirow CTPA is the �rst-line imaging test in 
patients suspected for acute PE. After applying 
intravenous contrast material, CTPA can be 
performed within 4 to 6 seconds, and PE can be 
diagnosed in the case of interruptions of the 
contrast material in the pulmonary arteries. 
Limitations regarding accurate diagnosis of 
small peripheral emboli have so far prevented 
unanimous acceptance of CT as the reference 
standard for imaging of PE. The development of 
multi-detector row CT has led to improved 
visualization of peripheral pulmonary arteries 
and detection of small emboli. The �nding of a 
small isolated clot at pulmonary CT angiography, 
may be increasingly difficult to correlate with 
results of other imaging modalities, and the 
clinical importance of such �ndings is uncertain. 
The most realistic scenario to measure efficacy of 
pulmonary CT angiography when PE is suspec-
ted may be assessment of patient outcome (29). 
CTPA studies Inge C.M. et al using the multislice 
technique showed a high sensitivity (96 to 100 
%) and speci�city (97 to 98 %), and they have 
replaced invasive pulmonary angiography as the 
reference test for acute PE (14). Sensitivity and 
speci�city, depending on the location of the em-
boli, vary from 20 to 30% for small subsegmental 
emboli using single-row CT up to 95% for seg-
mental, lobar, and central emboli using multi-
slice CTPA (35).

 Computed tomography (CT), which for most 
practical purposes has become the �rst-line 
imaging test in daily clinical routine for patients 
suspected of having PE. The most important 
advantage of CT over other imaging modalities is 
that both mediastinal and parenchymal struc-
tures can be evaluated, and thrombus can be 
directly visualized. CTPA can be used to distin-
guish some life-threatening diseases such as 
aortic dissection, pneumonia, lung cancer, and 
pneumothorax (10, 36). A study from 2007 
compared diagnostic test results of CTPA with 
V/Q scintigraphy and revealed comparable 
results with a prevalence of PE of 14 to 19 % 
incidence of recurrent PE. The most important 
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резултати с нарастване на БЕ от 14 на 19% от 
рецидивиращ тромбоемболизъм. Съществе-
ното предимство на КТПА пред сцинтигра-
фията е наличието на малък брой на неопре-
делени резултати (28% спрямо 46%) и въз-
можността за поставяне на алтернативна ди-
агноза (14).
 Недостатъците на КТПА са свързани с кон-
траиндикация при пациенти с алергия към 
йод-съдържащи контрастни вещества, които 
се срещат при 0.7% от пациентите, и при таки-
ва с нарушена бъбречна функция. Контраст-
индуцираната нефропатия след КТПА се сре-
ща при 8.9% – 12% от пациентите. Прекомер-
ната употреба на КТПА, без преценка на пред-
шестващата вероятност, може да доведе до 
повишена честота (>90%) на негативни резул-
тати (14, 29).

Предимства на мултидетекторната
спирална КТПА при изобразяване на БЕ
 През последните няколко години се наб-
людава решаващо динамично по-устойчиво 
развитие в КТ технология, главно предизви-
кана от появата на мултидетекторната спи-
рална КТ (13). Настоящото поколение на чети-
ри, осем и шестнадесет детекторни спирални 
скенера дават възможност за покритие на 
целия гръден кош на 1 mm или по-малко, с 
резолюция на задържане на дишането по-
малко от 10 секунди при 16-детекторната КТ.
 Възможността за покриване на значителна 
анатомична област с висока пространствена 
разделителна способност има редица пре-
димства, а именно: 
 1. Намаляват се сроковете за задържане на 
дишането при пациенти с подозрение за БE и 
белодробни заболявания, което води до 
намаляване на процента на недиагностични 
КТ пулмоангиографии (27). 
 2. КТ данни се подават като дву- и три 
измерна визуализация, което подобрява 
диагностиката на БE, както и има по-голямо 
значение за предаване на информация на 
клинициста за местоположението и степента 
на ангажиране на ембола директно върху 
дисплея (26).

 3. Подобрява се изобразяването на малки-
те периферни емболи. Показано е, че едноде-
текторната спирална КТ с дебелина на срезите 
2-3 mm може да представи добра демонстра-
ция в сегментен или субсегментен клон на 
белодробната артерия (25).

Проблеми и ограничения на компютър
томографията при диагностиката 
на белодробната емболия
 КТ има и някои ограничения, свързани с 
неговото техническото изпълнение, а именно:
 1. Инжектирането на контрастната 
материя и артефакти са ключови елементи 
от КТ.
 Най-честите причини, поради които КТ 
изображения могат да бъдат недиагностични 
са: бавното изпълване на белодробните съдо-
ве с контраст, движенията на пациента, пови-
шения фонов образ при пациенти с обезитет.

advantage of CTPA over V/Q scintigraphy is the 
low number of inconclusive test results (28 to 46 
%) and the possibility to achieve an alternative 
diagnosis (14). 

 Disadvantages of CTPA are contraindications 
in patients with allergy to iodinated contrast 
material, occurring in 0.7% of patients, and in 
patients with impaired renal function. Contrast-
induced nephropathy after CTPA is estimated to 
occur in 8.9 to 12 % of patients. Overuse of CTPA, 
without assessment of the pretest probability, 
may lead to a high rate of more than 90% of 
negative results (14, 29).

Advantages of multi–detector row CT 
for imaging PE
 The past few years have seen decisive dyna-
mic developments in CT technology, mainly 
brought about by the advent of multi–detector 
row CT (13). The current generation of four-, 
eight-, and 16- detector row CT scanners now 
allow for coverage of the entire chest with 1 mm 
or submillimeter resolution within a short single 
breath-hold, now less than 10 seconds in the 
case of 16-detector row CT.

 The ability to cover substantial anatomic 
volumes with high in-plane and through-plane 
spatial resolution has brought a number of clear 
advantages:
 1. Shorter breath-hold times have been 
shown to bene�t imaging of patients suspected 
of having PE and underlying lung disease by 
reducing the percentage of non-diagnostic 
pulmonary CT angiographic studies (27). 
 2. The near isotropic nature of high-spatial re-
solution multi-detector row CT data lends itself 
to two- and three-dimensional visualization. This 
may, in some instances, improve diagnosis of PE 
but is generally of greater importance for con-
veying information to referring clinicians on the 
location and extent of embolic disease in a more 
intuitive display format (26). 
 3. Probably the most important advantage is 
improved depiction of small peripheral emboli. It 
has been shown that single-detector row CT 
with thinner sections (e.g., 2 v/s 3 mm) can pro-
vide superior demonstration of segmental and 
subsegmental pulmonary arteries (25). 

Problems and limitations of CT 
for diagnosis of PE

 CT has some limitations associated with its 
technical implementation, namely:

 The most common reasons for non-diagnos-
tic CT images are poor contrast enhancement of 
pulmonary vessels, patient motion, and increa-
sed image noise due to excessive patient obesity.
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 Another limitation that, in some instances, re-
sults in suboptimal diagnostic quality of pulmo-
nary CT angiographic images is motion artifact 
due to patient respiration or transmitted cardiac 
pulsation.
 The shorter breath-hold times that are pos-
sible with multi–detector row CT should facilita-
te investigation in dyspneic patients (27). Simi-
larly, artifacts arising from transmitted cardiac 
pulsation appear amenable to decreased tem-
poral resolution with fast CT acquisition tech-
niques (29). Electrocardiographic (ECG) synch-
ronization of the CT acquisition allows effective 
reduction of cardiac pulsation artifacts that 
might interfere with the unambiguous evalua-
tion of cardiac structures, the thoracic aorta, and 
pulmonary structures (8).

Single photon emission computed
tomography (SPECT)
 It meets all the basic requirements on diag-
nostic methods for PE (2):
 1. Fast procedure;
 2. Low radiation dose;
 3. No contraindications;
 4. High diagnostic accuracy and few non-
diagnostic reports;
 5. Utility for selection of treatment strategy;
 6. Suitability for follow up and research.

 Lung scintigraphy for diagnosis of PE and 
other diseases should routinely include ventila-
tion and perfusion studies (21, 24). In PE, a 
perfusion defect is due to an embolus blocking 
blood �ow. Because there is no corresponding 
blockage in the airway, ventilation remains 
normal causing a mismatch pattern. The 
distinction of whether a given perfusion defects 
is matched or mismatched is fundamental. The 
next step is to characterize the perfusion defects. 
Perfusion defects due to blockage of a pulmo-
nary artery should re�ect the branching of pul-
monary circulation and its classical segmental 
anatomy. A segmental defect is wedge shaped 
and with its base on the pleura.

 Друго ограничение в някои случаи, което 
води до недиагностична КТПА, е артефакт от 
някакво движение, дължащо се на дишане на 
пациента или предадени сърдечни пулсации.

 Кратковременното задържане на дишане-
то, което е възможно при мултидетекторните 
КТ улесняват изследването при пациенти с ди-
хателни нарушения и намаляват артефактите, 
вследствие на респираторни движения (27). 
По-същия начин, артефактите произтичащи 
от предадени сърдечни пулсации се преодо-
ляват със съвременните по-бързи техники 
(29). Електрокардиографскoто синхронизи-
ране с КT позволява ефективно намаляване на 
артефактите от сърдечните пулсации, които 
могат да попречат на оценката на сърдечните 
кухини, гръдната аорта и белодробните струк-
тури (8).
 2. Радиационна доза
 Използването на мултидетекторни спира-
ловидни скенери с тънки срезове е с цел по-
добряване на визуализацията на белодробни-
те артерии и откриване на малки субсегмент-
ни емболи (8). При заподозряна БЕ поставяне-
то на недвусмислена диагноза с високока-
чествените мултидетекторни техники може да 
намали общата радиационна доза при паци-
енти в тежко състояние, тъй като по този на-
чин се предотвратява необходимостта от по-
нататъшни изследвания свързани с йонизи-
ращи лъчения. 
 3. Управление на данните
 Мултидетекторната КТ увеличава диагнос-
тичните възможности, но голямото количест-
во данни, генерирани от тази техника води до 
значително натоварване на всеки анализ и 
изисква надеждна архивираща система. 

Еднофотонна емисионна компютър
томография (СПЕКТ)
 Тя отговаря на всички условия, на които би 
трябвало да отговаря основния диагностичен 
метод за БЕ (2):
 1. Бързо изследване;
 2. Ниска радиационна доза;
 3. Няма контраиндикации;
 4. Висока диагностична точност с малък 
брой неопределени резултати;
 5. Полезност за избор на лечебна схема;
 6. Подходяща за последваща изследова-
телска работа.
 Белодробната сцинтиграфия трябва да 
включва изследване на вентилацията и пер-
фузията за диагностика на БЕ и на други забо-
лявания (21, 24). При белодробната емболия, 
перфузионният дефект се дължи на ембол, 
блокиращ кръвния поток. Поради липса на 
съответстващо нарушение на вентилацията 
(тя остава нормална) се получава несъответ-
ствие между вентилация/перфузаия наречен 
мисмач ефект. Това разграничаване на съот-
ветстващ или не съответстващ перфузионен 
дефект е от голямо значение за поставянето 
на диагнозата. Следващата съпка е да се оха-
рактеризират перфузионните дефекти. Таки-
ва дължащи се на обструкция на пулмонал-
ната артерия трябва да отразяват разклоне-
нията на белодробната циркулация и нейната 
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сегментна анатомия. Сегментният дефект е с 
клиновидна форма и с основа обърната към 
плеврата.
 Европейските насоки по нуклеарна меди-
цина препоръчват нов подход на цялостна ин-
терпретация и докладване на резултатите от 
белодробната СПЕКТ (4). Тази интерпретация 
включва:
 1. Клинична информация и оценка на пред-
шестваща клинична вероятност;
 2. Рентгенография на торакс ако е налична;
 3. Разпознаване на сегментни нарушения 
типични за БЕ;
 4. Разпознаване на други заболявания ос-
вен БЕ, ако е възможно (3).

 Индикации за СПЕКТ V/Q
 1. Диагностична точност и методични съ-
ображения
 Клиничната стойност на СПЕКТ V/Q е била 
потвърдена в редица проучвания (12, 18, 32). 
СПЕКТ V/Q е методът, препоръчван от Евро-
пейската Асоциация по нуклеарна медицина 
за клинична диагноза, проследяване и научни 
изследвания за БЕ (4).
 2. Избор на терапевтичен подход
 Лечението на острата БЕ се осъществява 
най-често в болнични условия, използвайки 
фибринолиза или тромболиза с последваща 
антикоагулантна терапия за продължителен 
период от време. СПЕКТ V/Q дава възможност 
за количествена оценка на степента на БЕ. До-
казано е, че това има отношение към продъл-
жаващото амбулаторно лечение, базирано на 
данните от резултатите от изследването и 
разграничаването на вентилационно/перфу-
зионните дефекти, дължащи се на друго забо-
ляване (20). Това го превръща в средство за 
проследяване състоянието на пациента и 
провеждане на индивидуализирано лечение.
 3. Проследяване
 Методът, препоръчван за проследяване на 
състоянието и ефекта от лечението при паци-
ентите с БЕ от Европейската асоциация по нук-
леарна медицина е СПЕКТ V/Q, поради негова-
та висока чувствителност, неинвазивен харак-
тер, ниско лъчево натоварване и липса на кон-
траиндикации (1).
 Проучвания, сравняващи планарните об-
разни методи и СПЕКТ непрекъснато демонс-
трират превъзходство на СПЕКТ над останали-
те. Bajk и стър. установяват, че СПЕКТ е по-чув-
ствителен метод, спрямо планарните (100% 
срещу 85%) за откриване на БЕ (3). В тези из-
следвания СПЕКТ показва по-добро различа-
ване на несъответстващите дефекти, за разли-
ка от останалите методи. Collart и сътр. също 
пакзват по-висока специфичност (96% срещу 
78%) и по-добра възпроизводимост (94% сре-
щу 91%) спрямо планарните методи (7). В про-
учване с 83 пациента, Reinartz и сътр. демонс-
трират по-висока чувствителност (97% срещу 
76%), по-висока специфичност (91% срещу 
85%) и по-висока точност (94% срещу 81%) за 
СПЕКТ спрямо планарните методи (24). Също 
така методът показва нарастване на честотата 
на откриване на сегментни нарушения с око-
ло 13% и субсегментни с над 80%. По литера-
турни данни СПЕКТ има чувствителност от 80 – 

 The European guidelines advocate the new 
interpretation and reporting of lung SPECT (4). A 
interpretation of SPECT V/P images includes: 

 1. Clinical information and pretest probability 
for PE; 
 2. Chest X-ray when available;
 3. Recognition of patterns typical for PE ba-
sed upon segmental charts;
 4. Recognition of patterns of other diseases 
than PE whenever possible (3).

 Indications for SPECT V/P
 1. Diagnostic Accuracy and Methodological 
Considerations.
 The clinical value of SPECT V/P has been con-
�rmed in several studies (12, 18, 32). SPECT V/P 
is today the method recommended by the 
European Association of Nuclear Medicine for 
clinical diagnosis, follow up, and research (4).

 2. Selection of Therapeutic Strategy. 
 Management of PE was previously con�ned 
to in-hospital therapy, using thrombolysis or he-
parin injections followed by oral anticoagulants 
for extended periods of time. SPECT V/P allows 
objective quanti�cation of PE. It has been shown 
that out-patient treatment is safe when based 
upon SPECT V/P that quanti�es PE extension and 
identi�es. V/P defects of other etiologies (20). 
SPECT V/P is accordingly a tool to guide the 
individual treatment.

 3. Follow up.
 For follow up, SPECT V/P is the method re-
commended by the European Association of 
Nuclear medicine due to its high sensitivity, 
noninvasiveness, low radiation exposure, and 
absence of contraindications (1).

 Studies comparing planar and SPECT lung 
scanning have consistently demonstrated the 
superiority of SPECT over planar imaging. Bajc et 
al. found SPECT to be more sensitive than planar 
imaging (100% v/s 85%) in the detection of PE 
(3). SPECT had less interobserver variation and 
better delineation of mismatched defects than 
did planar imaging in this study. Collart et al. also 
demonstrated that SPECT was more speci�c 
than planar imaging (96% v/s 78%) and had 
better reproducibility, both intraobserver (94% 
v/s 91%) and interobserver (88% v/s 79%) (7). In a 
study of 83 patients, Reinartz et al. demonstrated 
that, compared with planar imaging, SPECT had 
a higher sensitivity (97% v/s 76%), speci�city 
(91% v/s 85%), and accuracy (94% v/s 81%) (24). 
In this series, SPECT increased the detection of 
segmental defects by approximately 13% and 
subsegmental defects by over 80%. Based on 
pooled literature, SPECT has sensitivities ranging 
from 80% to 100% and speci�cities ranging from 
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93% to 100% (32). Ventilation–perfusion (V/Q) 
SPECT imaging has also been consistently shown 
to have a much lower indeterminate rate than 
planar imaging, typically less than 5% (28, 32). 
The literature to date is quite consistent and, ta-
ken together, indicates that SPECT has a greater 
sensitivity and speci�city, higher reproducibility, 
and lower indeterminate rate than planar lung 
scintigraphy.

SPECT/CT
 Three-dimensional images acquired by 
SPECT using a gamma-emitting radioisotope 
may improve V/Q scintigraphy and has a lower 
radiation dose (9). The co-registered V/P and CT 
scans provide more precise functional and 
additional morphological information about 
pulmonary parenchyma, pleural and mediasti-
nal structures. The CT acquisition is typically low-
dose and can be implemented with little addi-
tional acquisition time and radiation exposure 
(15). It is convenient as a primary examination for 
patients with contrast-related contraindications, 
as well as young patients and premenopausal 
women, because of the low whole body and 
breast exposure. It can be also used for follow-up 
of the patients' recovery.

 CTPA became the method of choice, visuali-
zing directly the thrombi in the pulmonary tree. 
It is available in emergency situations, and 
convenient for differentiation of PE, myocardial 
infarction, and aortic dissection. It also provides 
additional information about lung parenchyma 
and eventual pleural, pericardial and mediastinal 
pathology. The limitations of the method, related 
to radiation exposure namely high breast expo-
sure unacceptable in premenopausal women: 
(20-50 mGy v/s 1.3 for V/P scan) or to contrast 
contraindications (renal failure, severe contrast 
allergy, diabetics on metformin), concern up to 
23-31 % from the patients that may need ima-
ging test (37, 38). The hybrid method V/P SPECT 
/CT can replace CTPA in these patients. It is rela-
ted to lower exposure. Its functional character 
facilitates the evaluation of the defects' resoluti-
on, and the detection of eventual new defects, 
which promote it as a test of choice for the 
follow-up.

 Miles et al reported a 95% agreement bet-
ween SPECT V/Q scintigraphy and CTPA data for 
the diagnosis of PE and a sensitivity of 83% with 
speci�city of 98% for SPECT V/Q (19). Another 
study showed a superior diagnostic performan-
ce of V/Q SPECT to planar V/Q scintigraphy with a 
sensitivity of 100% and speci�city of 87% for 
SPECT V/Q. But formal outcome studies in acute 
PE are lacking (11).

 Comparison with CTPA
 Multidetector CTPA has evolved to the point 
where it is frequently used as the primary 
imaging investigation in patients with potential 

100 % и специфичност от 93 – 100 % (32). Уста-
новените неопределени резултати при тези 
изследвания са били по-малко от 5% (28, 32). 
Въз основа на публикуваната литература към 
днешна дата, резултатите показват, че СПЕКТ 
има по-добра чувствителност, специфичност 
и възпроизводимост и по-нисък процент на 
неопределени резултати спрямо планарната 
белодробна сцинтиграфия.

СПЕКТ/КТ
 Триизмерните образи, получени чрез 
СПЕКТ, използваща предаването на гама изо-
топ може да усъвършенства V/Q сцинтигра-
фия и има по-ниска радиационна доза (9). Съв-
местното регистриране на вентилационно-
перфузионна сцинтиграфия и КТ (СПЕКТ/КT) в 
едно изследване осигурява по-прецизна 
функционална и допълнителна морфологич-
на информация за белодробния паренхим, 
плевралната и медиастинална структури. 
Добавената КТ обикновено е ниско-дозова и 
може да бъде осъществена за кратко време, и 
с ниска лъчева експозиция (15). Подходяща е 
както за първично изследване при пациенти с 
контраиндикации свързани с контраста, а съ-
що така и за млади пациенти и пременопау-
зални жени, поради ниската експозиция на 
цялото тяло и гърдите. Също така може да се 
използва и за проследяване на оздравели 
пациенти. 
 КТПА е метод на избор, визуализираща 
директно тромбите в пулмоналните клонове. 
Тя е налична в условия на спешност и е под-
ходяща за разграничаване на БЕ, миокарден 
инфаркт и аортна дисекация. Също така дава 
допълнителна информация за белодробния 
паренхим и евентуална плеврална, перикард-
на и медиастинална патология. Ограничения-
та на метода са свързани с голяма лъчева екс-
позиция именно висока експозиция в гърди-
те, което е нежелателно при пременопаузал-
ни жени (20-50 mGy срещу 1.3 за V/Q сцинти-
графия) или контраиндикации (бъбречна не-
достатъчност, тежка алергия към контраста, 
диабетици на метформин), засягащи до 23 – 31 
% от пациентите, нуждаещи се от образно 
изследване (37, 38). Хибридният метод СПЕКТ/ 
КT може да замени КТПА при тези пациенти. 
Това е свързано с по-малко лъчево натовар-
ване. Неговата функционална характеристика 
улеснява оценката на дефектите и открива 
евентуално нови такива, което го прави метод 
на избор за проследяване.
 Мiles и сътр. съобщават за 95% съвпадение 
между СПЕКТ V/Q сцинтиграфията и данните 
от КТПА за диагностика на белодробната ем-
болия с чувствителност 83% и специфичност 
98% за СПЕКТ V/Q (19). Друго проучване по-
казва изключително достижение на СПЕКТ 
V/Q към планарната V/Q сцинтиграфия с чув-
ствителност от 100% и специфичност от 87% 
за СПЕКТ V/Q. Но липсват резултати от съще-
ствени проучвания при остра БЕ (11).

 Сравнение с КТПА
 С развитието си КТПА e често използван 
метод за първично изследване при пациенти 
суспектни за БЕ (39). Това предпочитание се 
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дължи на много причини, като наличност в 
голяма част от центровете, получаване на 
резултат за кратко време, възможност за 
диагностика на други състояния освен БЕ, при 
налични симптоми (32). 
 Съществуват, обаче голям брой ограниче-
ния, които могат да повлияят използването на 
КТПА за диагностика на БЕ: 
 1. Няколко проучвания показват, че чув-
ствителността на КТПА е по-малка от желаната 
(12, 30). В голямото проучване PIOPED II (Pro-
spective Investigation of Pulmonary Embolism 
Diagnosis), чувствителността на КТПА е била 
83% (30). Точността също не е била оптимална, 
поради наличие на несъответствия между 
сканирането и клиничната вероятност. 
 2. Технически артефакти биха могли да по-
влияят качеството на изображението. Те са 
главно свързани с лошо контрастиране на бе-
лодробните артерии, движение, лош образ, 
свързан с хабитуса на някои пациенти (16). 
Процентът на неопределените резултати е 
между 5 – 11 % (34). При бременни пациентки 
честотата е по-висока при около една трета от 
КТПА, като вероятната причина за това е пови-
шеното налягане във вена кава по време на 
бременността (17).

 3. Усложнения, които могат да възникнат 
след използване на интравенозен контраст. В 
проучването PIOPED II, 22% от пациентите са 
били изключени заради алергия към кон-
трастното вещество и нарушена бъбречна 
функция (31). По литературни данни КТПА 
предизвиква някакъв тип внезапна алергична 
реакция при около 3% (33), и контраст инду-
цирана нефропатия в 1 – 3 % от пациентите (5).
 4. Високо дозово натоварване. Дозовото 
облъчване на гърдите от КТПА се изчислява в 
границите 10 – 70 mSv, което е изключително 
обезпокоително особено при млади жени 
(22). За сравнение, изчислената радиационна 
доза от белодробната сцинтиграфия е от 
порядъка на 0.3 – 1 mSv (15). Общото дозово 
излъчване на КТПА е от порядъка на 8 – 20 
mSv, сравнено с приблизително 2.5 mSv за 
СПЕКТ V/Q, което на практика я прави непод-
ходяща за контролни изследвания.
 Съществуват малко проучвания, които ди-
ректно сравняват СПЕКТ V/Q и КТПА. Reinartz и 
сътр. показва, че СПЕКТ е по-чувствителен ме-
тод (97% срещу 86%), но по-малко специфи-
чен (91% срещу 98%) в сравнение с 4-детек-
торна КТПА (23). Miles и сътр. в изследване със 
100 пациента, използващ 16-детекторна КТПА 
също намират, че точността на всяка методика 
е сравнима. Те отбелязват, че СПЕКТ има по-
малко контраиндикации, по-ниска радиаци-
онна доза и по-малко недиагностични резул-
тати (19). В друго изследване с 81 пациента 
Gutte и сътр. показват по-висока чувствител-
ност на СПЕКТ (97% срещу 68%), но по-ниска 
специфичност (88% срещу 100%) спрямо 16-
детекторна КТПА (12).
 Тези проучвания, които директно сравня-
ват двете методики демонстрират по-висока-
та чувствителност, но по-ниска специфичност 
на СПЕКТ в сравнение с КТПА. И двата метода, 
обаче показват сравнима точност. Всеки ме-

PE (39). This preference has happened for many 
reasons, including better availability in many 
centers, rapid acquisition time, the ability to 
diagnose conditions other than PE that could be 
accounting for the patient's symptoms (32).
 There are some signi�cant limitations that 
can affect the use of CTPA for the investigation of 
PE:
 1. Several studies have shown that the sensi-
tivity of CTPA is less than desirable (12, 30). In the 
large PIOPED II study (Prospective Investigation 
of Pulmonary Embolism Diagnosis), the sensi-
tivity of CTPA was 83% (30). Accuracy was parti-
cularly suboptimal if there was discordance bet-
ween the scan results and clinical likelihood.

 2. Technical artifacts can affect image quality. 
These are primarily related to poor contrast opa-
ci�cation of the pulmonary arteries, motion arti-
facts, and image noise related to the body habi-
tus of some patients (16). Indeterminate rates 
due to technical factors have been estimated at 
between 5% and 11% (34). In pregnant patients, 
the rate is even higher, occurring in as many as 
one third of CTPA procedures, even with 64-slice 
CT scanners and is thought to be attributable to 
increased pressure in the inferior vena cava du-
ring pregnancy (17).
 3. Complications can result from the use of 
intravenous contrast material. In the PIOPED II 
study, 22% of patients were excluded because of 
contrast allergy and impaired renal function (31). 
It has been reported that CTPA is complicated by 
some type of immediate contrast reaction in 3% 
(33) and contrast induced nephropathy in 1%-
3% of patients (5).

 4. Radiation exposure can be high from CT. 
The radiation dose to the breast from CTPA has 
been estimated at between 10 and 70 mSv, a 
particular concern in younger women (22). By 
comparison, the breast radiation dose from the 
V/Q scan is on the order of 0.3-1 mSv (15). CTPA 
has overall radiation doses on the order of 8-20 
mSv, compared with approximately 2.5 mSv with 
SPECT V/P, also making CTPA unsuitable for 
follow-up studies to monitor resolution of PE.

 Relatively few studies have directly compa-
red SPECT V/Q and CTPA. Reinartz et al. showed 
that SPECT was more sensitive (97% v/s 86%) but 
less speci�c (91% v/s 98%) than 4-slice CTPA (23). 
Miles et al., in a study of 100 patients using16-
slice CTPA, also found the accuracy of each to be 
comparable. They noted that SPECT had fewer 
contraindications, a lower patient radiation do-
se, and fewer non-diagnostic �ndings (19). In a 
study of 81 patients, Gutte et al. found that V/Q 
SPECT had a higher sensitivity (97% compared 
with 68%) but a lower speci�city (88% compared 
with 100%) than CTPA (16-slice) (12).

 These head-to-head studies consistently de-
monstrate that SPECT has a higher sensitivity, 
that CTPA has a higher speci�city, and that the 
overall accuracy of each modality is comparable. 
With each modality having its strengths and 
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weaknesses, the test selected for any individual 
patient should take into account patient factors 
(including age, sex, renal function, diabetes, and 
the presence of coexisting lung disease) and 
institutional factors (e.g., availability and local 
expertise).

Conclusion
 The diagnosis of PE is still a big challenge 
because the clinical symptoms and signs, which 
are frequently observed in, and hence may be 
indicative of, PE, are also a feature of other con-
ditions. Accordingly, the initial diagnosis needs 
to be con�rmed or negated using a conclusive 
imaging test. Multidetector CT is suggested as 
the initial imaging study by many authors 
although the latest evidence shows that the 
optimal test is SPECT V/P. Аccording to European 
Guidelines �rst instance, the use of a clinical pre-
dictive model for PE as suggested by Wells et al.

 SPECT V/P, is the scintigraphic technique of 
choice for the diagnosis of PE and other condi-
tions that affect lung function. Whole study is 
conducted in 20 minutes. An optimal combina-
tion of nuclide activities for ventilation and 
perfusion, general purpose collimators and a 
64664 imaging matrix yields an adequate 
sensitivity and ensures that radiation doses are 
kept very low. In this method, there are no 
contraindications and complications. Also, 
reducing the number of non-diagnostic results 
1-3 %. To reduce costs and radiation exposure, 
pre-imaging assessment of clinical probability is 
recommended. 

 Comparison of SPECT with MDCT showed 
higher sensitivity for SPECT V/P, similar speci�city 
and a similar number of non-diagnostic �ndings. 
The advantage of V/P SPECT is a 25-times lower 
absorbed radiation dose to the female breast 
and its applicability to all patients. The advan-
tage of MDCT is its wider availability

тод има своите предимства и недостатъци, по-
ради това диагностичният метод за всеки 
отделен пациент трябва да бъде точно под-
бран в зависимост от редица фактори. Основ-
но те могат да бъдат такива, свързани с паци-
ента (възраст, пол, бъбречна функция, нали-
чие на диабет, значимо белодробно или сър-
дечно-съдово заболяване), както и институ-
ционални (наличност на съответната апарату-
ра и опита на специалистите).

Заключение
 Диагнозата БЕ е голямо предизвикател-
ство, тъй като най-често срещаните клинични 
признаци и симптоми могат да се дължат как-
то на това заболяване, така и на друго. Следо-
вателно първоначалната диагноза може да 
бъде подтвърдена или отхвърлена с помощта 
на убедителни образни методи. Въпреки, че 
мултидетекторната КТ е препоръчван метод 
за първоначално изследване от много автори, 
то последните данни показват, че оптимал-
ният метод е SPECT V/Q. Според Европейските 
препоръки за диагностициране и лечение на 
БЕ първата инстанция е оценката на клинич-
ната вероятност предложена от Wells и сътр.
 СПЕКТ V/Q е сцинтиграфска техника на из-
бор за дигностика на БЕ и други заболявания, 
които влияят на белодробната функция. Цяло-
то изследване на СПЕКТ V/Q се извършва за 20 
мин. Оптималната комбинация от радионук-
леотиди за вентилация и перфузия, както и 
матрицата за 64х64 възпроизвеждане на изо-
браженията дава адекватна чувствителност и 
гарантира ниски дози на облъчване. На прак-
тика при този метод не съществуват контра-
индикации и усложнения. Също така се нама-
лява броя на недиагностичните резултати 1 – 
3 %. За да се намалят разходите и излагането 
на радиация се препоръчва оценка на кли-
ничната вероятност преди използването на 
образни методи за изследване.
 Сравняването на СПЕКТ V/Q с мултидетек-
торната КТ показва по-висока чувствителност 
за СПЕКТ, подобна специфичност и подобен 
брой недиагностични резултати. Предим-
ството на СПЕКТ е 25 пъти по-ниска погълната 
радиация в женските гърди, както и нейната 
приложимост за всички пациенти. Предим-
ството на КТПА е широкото й разпростра-
нение.
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ПРИПОКРИВАНЕ 
ХОББ И БРОНХИЕКТАЗИИ – 
ЕДНОГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

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

Катедра по вътрешни болести, УНС по белодробни болести и алергология
Медицински университет – Варна, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна� 
Катедра по микробиология и вирусология
Медицински университет – Варна, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна�

Резюме
 Въведение: Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и бронхиектазната 
болест споделят общи патофизиологични, клинични и функционални характеристики и могат да 
съществуват заедно. Тази коморбидност се изследва от скоро и има необходимост от още данни за 
взаимодействието между двете заболявания. 
 Цел: Да се оцени как съпътстващите бронхиектазии (БЕ) повлияват протичането на ХОББ.
 Методи: Проведе се едногодишно проспективно обсервационно проучване на 137 
пациента с ХОББ (мъже – 79%, средно ФЕО1 – 46%), разделени на две групи според наличието (35%) 
или не (65%) на бронхиектазии. Групите са сравнени по демографски характеристики, белодробна 
функция, симптоми, физически капацитет, системно възпаление, микробиология на храчка.
 Резултати: Пациентите с БЕ имат по-голяма давност на ХОББ (7.93 срещу 4.93 години; 
p=0.05) и по-малко изпушени цигари (37.12 срещу 46.97 пакето-години; p=0.05) от пациентите без 
БЕ. Потенциално патогенни микроорганизми (ППМ) в храчка в стабилно състояние се установяват 
при 11 oт 15 (73.3%) болни с БЕ и при 7 от 39 (17.9%) болни без БЕ (p<0.001). Пациентите с БЕ имат 
повече екзацербации (2.15 срещу 1.84) и хоспитализации (1.47 срещу 1.36) предходната година 
(p=NS), по-изразени симптоми (CAT – 26.8 срещу 21.4; p=0.012), по-лошо качество на живот (SGRQ – 
66.1 срещу 56.7; p=0.006), по-изразено системно възпаление (CRP – 10.28 срещу 6.67 mg/L; p=NS), 
по-нисък физически капацитет (6MWTD – 337 срещу 370 m; p=NS).
 Заключение:  Пациентите с ФЕО1<50% и тези, при които в стабилно състояние се 
изолират ППМ от храчка, имат по-голяма вероятност за наличие на бронхиектазии и биха имали 
полза от ВРКТ. Бронхиектазиите се асоциират с повишен риск от неблагоприятни събития 
(екзацербации, хоспитализации и смърт), по-изразени симптоми и по-лошо качество на живот.

Ключови думи: ХОББ, бронхиектазии, коморбидност, екзацербации
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OVERLAP 
COPD AND BRONCHIECTASIS –

ONE YEAR FOLLOW-UP

Abstract
 Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and bronchiectasis share 
common pathophysiological, clinical and functional characteristics, and can exist simultaneously. This 
comorbidity is recently examined and there is a need for more data on the interaction between the two 
conditions.
 Aim: To assess how the accompanying bronchiectasis (BE) in�uenced the course of COPD.
 Methods: This was one year prospective observational study of 137 COPD patients (male – 79%, 
mean FEV1 – 46%), divided into two groups according to presence (35%) or not (65%) of bronchiectasis. 
The groups were compared by demographics, pulmonary function, symptoms, physical activity, 
systemic in�ammation, microbiological examination of sputum.
 Results: Bronchiectatic subjects had longer duration of COPD (7.93 v/s 4.93 years; p=0.05) and 
smaller smoking burden (37.12 v/s 46.97 pack-years; p=0.05) than patients without bronchiectasis. 
Potentially pathogenic microorganisms (PPMs) in sputum samples were detected in 11 of 15 (73.3%) 
stable patients with bronchiectasis and in 7 of 39 (17.9%) stable patients without bronchiectasis 
(p<0.001). Bronchiectatic subjects experience more exacerbations (2.15 v/s 1.84) and hospitalizations 
(1.47 v/s 1.36) in previous year (p=NS), more pronounced symptoms (CAT – 26.8 v/s 21.4; p=0.012), worse 
quality of life (SGRQ – 66.1 v/s 56.7; p=0.006), higher systemic in�ammation (CRP – 10.28 v/s 6.67 mg/L; 
p=NS), lower physical capacity (6MWTD – 337 v/s 370 m; p=NS).
 Conclusion:  Patients with FEV1 <50% and those with PPMs in sputum in steady state had a 
greater likelihood of bronchiectasis and would bene�t from HRCT. Bronchiectasis were associated with 
increased risk of adverse events (exacerbations, hospitalizations and death), more prominent symptoms 
and worse quality of life.

Keywords: COPD, bronchiectasis, comorbidity, exacerbations
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Въведение
 Хроничната обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ) и бронхиектазната болест споде-
лят общи патофизиологични (6), клинични и 
функционални характеристики (9). Срещат се 
предимно при възрастни пациенти (14), пора-
ди което едновременното им съществуване 
не е изненадващо (8). Инфекциозният фено-
тип на ХОББ обединява пациенти с хронична 
продукция на слузно-гнойни и гнойни храчки 
извън обостряне, повтарящи се бактериални 
инфекции, и често е асоцииран с бронхиекта-
зии (11). Продължителното, нискостепенно 
възпаление при ХОББ вероятно води до 
структурни увреди в бронхиалната стена и е 
важен медиатор за формирането на бронхи-
ектазии (17). Един и същ пациент може да 
покрива критериите и за двете заболявания – 
тогава се говори за overlap (припокриване) 
бронхиектазии/ХОББ (bronchiectasis/COPD 
overlap syndrom – BCOS) (5). Тази коморбид-
ност се изследва от скоро и има необходимост 
от още данни за взаимодействието между две-
те нозологични единици.

Цел
 Да се оцени как съпътстващите бронхиек-
тазии (БЕ) повлияват протичането на ХОББ.

Материали и методи
 Проведено е проспективно обсервацион-
но проучване, включващо 137 пациента с 
ХОББ (от които 48 с БЕ и 89 без БЕ). След една 
година са изследвани отново 91 болни (34 с БЕ 
и 57 без БЕ). Осъществена е високо раздели-
телна компютърна томография (ВРКТ) на 
гръдна клетка при включване в проучването 
(на пациентите, които нямат такава през по-
следните 3 години). Изходно и след една годи-
на са извършени спирометрия, 6-минутен 
тест с ходене (6МТХ), изследване на кръвни 
нива на С-реактивен протеин (CRP) (опреде-
лен количествено по латекс подсилен турби-
диметричен метод със система ADVIA Che-
mistry; референтна стойност <5mg/L), попъл-
ване на въпросници за оценка на симптомите 
(COPD assessment test – CAT) и качеството на 
живот (St. George's Respiratory Questionnaire – 
SGRQ). При част от пациентите беше извърше-
но микробиологично изследване на храчка 
(спонтанна или индуцирана чрез инхалация 
на 4.5% разтвор на натриев хлорид), като 
предварително се извърши микроскопска 
оценка за адекватността на предоставения 
клиничен материал (<10 епителни клетки и 
≥25 левкоцита на зрително поле (LPF)). Като 
клинично значим резултат беше интерпрети-
рано микробно число ≥103 CFU/ml. Използва-
ни са статистически методи за дескриптивна 
статистика: количествените променливи са 
отразени като средна (mean) стойност и 
стандартно отклонение (SD); качествените 
променливи са отразени като брой (n) и чес-
тота (%) на случаите. За сравняване на две гру-
пи се използва Т-теста на Student. Пропор-

Introduction
 Chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) and bronchiectasis share common 
pathophysiological (6), clinical and functional 
characteristics (9). They occur predominantly in 
adults (14) so co-existence is not surprising (8). 
Infectious phenotype of COPD includes patients 
with chronic production of colored sputum in 
stable state and recurrent bacterial infections 
and is often associated with bronchiectasis (11). 
Prolonged, low-level in�ammation in COPD may 
lead to structural damage in bronchial wall and is 
an important mediator in the formation of 
bronchiectasis (17). One patient can meet the 
criteria for both diseases which is called bronchi-
ectasis COPD overlap syndrome – BCOS (5). This 
comorbidity is examined recently and there is a 
need for more data on the interaction between 
the two conditions.

Aim
 To assess how the accompanying bronchiec-
tasis (BE) in�uenced the course of COPD.

Materials and methods
 A prospective observational study was per-
formed. It includes 137 patients with COPD (48 
with BE and 89 without BE). After one year 91 
patients were re-examined (34 with BE and 57 
without BE). High-resolution computed tomo-
graphy (HRCT) of the chest was performed at 
enrollment (only patients without this test in the 
last three years). Baseline and after one year 
spirometry, 6-minute walk test (6MWT), measu-
rement of blood levels of C-reactive protein 
(CRP) (quanti�ed by latex enhanced turbidi-
metric method system ADVIA Chemistry; refe-
rence value <5mg/L), questionnaires to assess 
symptoms (COPD assessment test – CAT) and 
quality of life (St. George's Respiratory question-
naire – SGRQ) were performed. Some of the 
patients had microbiological examination of 
sputum samples (spontaneous or induced by 
inhalation of a 4.5% sodium chloride solution). 
Microscopic assessment of the adequacy of the 
specimen was performed initially (<10 epithelial 
cells and ≥25 leukocytes per low-power �eld – 
LPF). As a clinically signi�cant result was repor-
ted microbial count ≥103 CFU/ml. Statistical 
methods that of descriptive statistics were used: 
the quantitative variables were reported as 
mean and standard deviation (SD); qualitative 
variables were presented as number (n) and fre-
quency (%) of cases. For comparison of two gro-
ups the t-test of Student was used. Proportions 
were compared with χ�-test (Fisher's exact test). 
The chance of occurrence of an event was 
reported as odds ratio (OR) and 95% con�dence 
interval (95% CI). To determine the strength and 
direction of interaction of two variables a 
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циите са сравнени с χ�-тест (Fisher's exact test). 
Шансът за настъпване на дадено събитие е 
отразен като съотношение на шансовете 
(odds ratio – OR) и 95% доверителен интервал 
(con�dence interval – 95% CI). За определяне 
на силата и посоката на взаимодействие на 
две променливи се използва корелационен 
коефициент r на Pearson. При всички сравне-
ния за статистически значимо се приема 
стойност на р<0.05. Данните са обработени с 
програма SPSS Version 17.

Резултати
 Демографски показатели:
 Средната възраст на изследваните паци-
енти е 64 години, преобладават мъжете (79%). 
Наличие на бронхиектазии се установява при 
35% (n=48) от анализираната популация. При-
покриването бронхиектазии и ХОББ (BCOS) е 
свързано с незначимо по-малка честота на 
тютюнопушене, но сигнификантно по-малък 
брой изпушени цигари при настоящите и бив-
шите пушачи. По-рядко се откриват други рис-
кови фактори за ХОББ (вредности на работ-
ната среда, използване на биогорива в дома). 
Давността на ХОББ е почти два пъти по-голяма 
при наличие на БЕ. Останалите демографски 
характеристики са сходни с тези на болните 
без бронхиектазии, което прави двете групи 
съпоставими (табл. 1).

correlation coefficient r of Pearson was used. The 
value of p<0.05 was statistically signi�cant. The 
data were processed with SPSS Version 17.

Results
 Demographics:
 The mean age of studied patients was 64 
years, males 79%. The presence of bronchiectasis 
was assessed as 35% (n=48) of the analyzed po-
pulation. Overlap bronchiectasis/COPD (BCOS) 
was associated with non-signi�cantly lower 
incidence of smoking but signi�cantly fewer 
pack-years in current and former smokers. 
Additional risk factors for COPD (harmful work 
environment, use of biofuels at home) were less 
frequent in BCOS. Duration of COPD was nearly 
twice as longer in presence of BE. The other 
demographics were similar in both groups so 
they were comparable (table 1).

Табл. 1. Демографска характеристика на изследваните пациенти.

Пол: мъже

Възраст (години)

Телесно тегло (кг)

Ръст (см)

ИТМ (кг/м�)

Давност на ХОББ (години)

Пушачи (настоящи или бивши) 

Пакето-години тютюнопушене

Други рискови фактори за ХОББ

Придружаващи заболявания 

Анамнеза за бронхиална астма

Reiff Score

BSI

Без бронхиектазии
(n=89)

С бронхиектазии 
(n=48)

p-стойност

71 (79.8%)

63.82±7.4

75.95

168.37

26.53

4.93

82 (93.2%)

46.97

7 (8%)

82 (92.1%)

11 (11.5%)

NA

NA

38 (79.2%)

63.44±9.2

69.29

167.56

25.24

7.93

39 (84.8%)

37.13

11 (25%)

43 (89.6%)

9 (19.6%)

4.37

10.09

NS

NS

NS

NS

NS

0.05

NS

0.05

0.007

NS

NS

–

–

NA – неприложим; NS – незначим; ИТМ – индекс на телесна маса; BSI - bronchiectasis severity index.
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 Радиологичната тежест на бронхиектазии-
те (включваща разпространеността и вида им) 
е оценена с модифицирания Reiff Score (скала 
от 1 до 18 точки) (15). Средната стойност за на-
шите пациенти е 4.37 (от 1 до 15 точки).  Bron-
chiectasis severity index (BSI) идентифицира 
едногодишния и четири годишния риск за 
екзацербации, хоспитализации и смърт (4). 
При анализираните преобладават болните с 
висок риск – 64.4%, следвани от тези с умерен 
риск – 33.3%, а само един болен е ниско-
рисков. Средната стойност на индекса е 10.09 
(от 5 до 16 точки). Болните с висок риск имат 
по-чести екзацербации и хоспитализации 
(табл. 2). Двама от проследяваните са почи-
нали в едногодишния период, те имат бронхи-
ектазии и попадат в групата с висок риск спо-
ред BSI.

 Белодробна функция: 
 При проследените за 12 месеца 91 пациен-
та не се установиха значими разлики в спиро-
метричните показатели ФЕО1 и ФВК (табл. 3).

 Radiological burden (spreading and type) of 
bronchiectasis was assessed with the modi�ed 
Reiff Score (scale of 1 to 18 points) (15). The 
average value for our patients was 4.37 (1 to 15 
points). Bronchiectasis severity index (BSI) iden-
ti�es the one-year and four-year risk for exacer-
bations, hospitalizations and death (4). In our 
BCOS group high risk patients prevalent – 64.4% 
followed by those with moderate risk – 33.3% 
and only one patient was low-risk. The mean va-
lue of the index was 10.09 (5 to 16 points). Pati-
ents at high risk had more exacerbations and 
hospitalizations (table 2). Two patients died 
within one year period and they had bronchi-
ectasis with high risk according to BSI.

 Lung function: 
 No signi�cant differences in FEV1 and FVC 
were found in 91 patients followed for 12 months 
(table 3).

Table 1. Demographic characteristics 
of the studied patients.

Sex: male

Age (years)

Body weight (kg)

Height (cm)

BMI (kg/m�)

COPD duration (years)

Smokers (past or current) 

Pack-years

Another COPD risk factors

Co-morbidity 

History of asthma

Reiff Score

BSI

No bronchiectasis 
(n=89)

Bronchiectasis
(n=48)

p-value

71 (79.8%)

63.82±7.4

75.95

168.37

26.53

4.93

82 (93.2%)

46.97

7 (8%)

82 (92.1%)

11 (11.5%)

NA

NA

38 (79.2%)

63.44±9.2

69.29

167.56

25.24

7.93

39 (84.8%)

37.13

11 (25%)

43 (89.6%)

9 (19.6%)

4.37

10.09

NS

NS

NS

NS

NS

0.05

NS

0.05

0.007

NS

NS

–

–

NA – not applicable; NS – non-signi�cant; BMI – body mass index; BSI ‒ bronchiectasis severity index.

Табл. 2. Честота на екзацербациите и хоспитализациите в зависимост от рисковата група според BSI.

Table 2. Frequency of exacerbations and hospitalizations depending on the BSI risk group.

1.40

0.92

0.80

0.92

2.62

1.74

1.97

1.57

0.014

NS

NS

NS

Среден брой събития за година:

Екзацербации (преди включване в проучването)

Екзацербации (година 1-ва)

Хоспитализации (преди включване в проучването)

Хоспитализации (година 1-ва)

Умерен риск Висок риск p-стойност

1.40

0.92

0.80

0.92

2.62

1.74

1.97

1.57

0.014

NS

NS

NS

Rate of:

Exacerbations in previous year 

Exacerbations in year 1

Hospitalizations in previous year 

Hospitalizations in year 1

Moderate risk High risk p-value
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 One year dynamic of lung volumes is more 
important indicator of the impact of bronchiec-
tasis on lung function. The average change was a 
deterioration of spirometry values which was 
slightly in�uenced by the presence or absence of 
accompanying bronchiectasis. FEV1 showed 3ml 
larger decline in BCOS and FVC – 31ml larger 
decline in the absence of BE (p=NS) (table 4).

 Exacerbations: 
 The average frequency of exacerbations and 
hospitalizations of observed patients were 
highest in the year prior to study – 1.99 and 1.56 
events per patient respectively (table 5). In the 
�rst year of follow up signi�cant decrease in 
adverse events was observed (1.42 exacerba-
tions and 1.24 hospitalizations; p<0.01). This fact 
we could explain with the closer monitoring of 
patients. Patients with coexisting bronchiectasis 
in comparison to these without BE had more fre-
quent exacerbations and more often were hospi-
talized but it was not statistically signi�cant. The 
proportion of frequent exacerbators (with two or 
more exacerbations in the previous year) was 
68.8% in the group of patients with BE and 46.5% 
in the group without BE (χ�=6.143; p=0.013).

 По-важен показател за влиянието на брон-
хиектазиите върху белодробната функция е 
динамиката на белодробните обеми за едно-
годишен период. Средната промяна е влоша-
ване на спирометричните показатели, което 
обаче се оказа незначително повлияно от на-
личието или не на съпътстващи бронхиекта-
зии. Разликата в промяната на ФЕО1 е 3ml  по-
голям спад при BCOS, а тази на ФВК – 31ml по-
голям спад при липса на БЕ (p=NS) (табл. 4).

 Екзацербации: 
 Средните честоти на екзацербациите и 
хоспитализациите на наблюдаваните болни 
са най-високи в годината преди включване в 
проучването – съответно 1.99 обостряния и 
1.56 хоспитализации за пациент (табл. 5). През 
първата година на проследяване се установя-
ва значим спад на неблагоприятните събития 
(съответно 1.42 екзацербации и 1.24 хоспита-
лизации) (p<0.01). Този факт бихме могли да 
свържем с по-близкото наблюдение на болни-
те. Болните със съпътстващи бронхиектазии 
имат по-чести обостряния и по-често се хос-
питализират в сравнение с болните без БЕ, но 
разликата не е статистически достоверна. Де-
лът на честите екзацербатори (с две или пове-
че обостряния за предходната година) в група 
с БЕ е 68.8%, а в групата без БЕ – 46.5% 
(χ�=6.143; p=0.013).

Табл. 3. Форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) и форсиран витален капацитет (ФВК) при включване в проучването. 

Без бронхиектазии
(n=57)

С бронхиектазии 
(n=34)

t

ФЕО1 (L)

ФЕО1% пред. 

ФВК (L)

ФВК % пред. 

1.26

46.6

2.36

69.2

1.33

45

2.54

68.5

0.095

-0.433

0.376

-0.476

p-стойност

NS

NS

NS

NS

Table 3. Forced Еxpiratory Volume in 1 second (FEV1) and Forced Vital Capacity (FVC) at enrollment.

No bronchiectasis 
(n=57)

Bronchiectasis 
(n=34)

t

FEV1 (L)

FEV1 % pred.

FVC (L)

FVC % pred. 

1.26

46.6

2.36

69.2

1.33

45

2.54

68.5

0.095

-0.433

0.376

-0.476

p-value

NS

NS

NS

NS

Табл. 4. Годишна динамика на спирометричните показатели. 

Без бронхиектазии
(n=57)

С бронхиектазии 
(n=34)

t

Δ ФЕО1 (ml)

Δ ФВК (ml)

-102

-223

-105

-192

-0.386

0.580

p-стойност

NS

NS

Table 4. Annual dynamic of spirometry indicators. 

No bronchiectasis 
(n=57)

Bronchiectasis
(n=34)

t

Δ FEV1 (ml)

Δ FVC (ml)

-102

-223

-105

-192

-0.386

0.580

p-value

NS

NS

Δ – промяна за една година.

Δ – one year dynamic.
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 Въпреки липсата на съществени разлики в 
белодробната функция сред двете сравнява-
ни групи, болните със съпътстващи бронхиек-
тазии имат значимо по-изразени симптоми 
(CAT – 26.8 срещу 21.4 точки; p=0.012). Тези па-
циенти са и с по-висок резултат на SGRQ (66.1 
срещу 50.7 точки; p=0.006), т.е. по-лошо ка-
чество на живот, което потвърждава добрата 
корелация между двата въпросника (r=0.766; 
p<0.001). Всеки един от компонентите на въп-
росника на клиниката “Свети Георги” – симп-
томи, активности и влияние на болестта върху 
ежедневието следват същата тенденция и са 
по-тежко засегнати при наличие на бронхиек-
тазии (табл. 6). 

 Patients with underlying bronchiectasis had 
signi�cantly more pronounced symptoms (CAT 
– 26.8 v/s 21.4 points; p=0.012) despite the lack 
of signi�cant differences in lung function among 
both groups. These patients also had higher 
SGRQ score (66.1 v/s 50.7 points; p=0.006), i.e. 
worse quality of life which con�rms the good 
correlation between the two questionnaires 
(r=0.766; p<0.001). Each of the components of 
the SGRQ – symptoms, activities and impact of 
the disease on daily life  followed the same trend, 
and were more severely affected in the presence 
of bronchiectasis (table 6).

Табл. 5. Честота на екзацербациите и хоспитализациите.

Без бронхиектазии
(n=57)

С бронхиектазии 
(n=34)

p-стойност

1.84

1.36

1.53

1.13

2.15

1.47

1.59

1.35

NS

NS

NS

NS

Среден брой събития за година:

Екзацербации (преди включване в проучването)

Екзацербации (година 1-ва)

Хоспитализации (преди включване в проучването)

Хоспитализации (година 1-ва)

Table 5. Frequency of exacerbations and hospitalizations.

No bronchiectasis 
(n=57)

Bronchiectasis
(n=34)

p-value

1.84

1.36

1.53

1.13

2.15

1.47

1.59

1.35

NS

NS

NS

NS

Rate of:

Exacerbations in previous year 

Exacerbations in year 1

Hospitalizations in previous year 

Hospitalizations in year 1

Табл. 6. Качество на живот.
Без бронхиектазии

(n=57)
С бронхиектазии 

(n=34)
p-стойност

 SGRQ при включване

Симптоми

Активности   

Влияние 

SGRQ година 1-ва

Симптоми

Активности   

Влияние

50.67

62.28

61

41.36

53.69

67.56

62.04

44.71

66.1

74.69

71.8

60.18

63.12

71.23

69

57.11

0.006

0.008

NS

0.003

NS

NS

NS

NS
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Table 6. Quality of life.
No bronchiectasis 

(n=57)
Bronchiectasis

(n=34)
p-value

 SGRQ at enrolment

Symptoms

Activity   

Impact 

SGRQ at year 1

Symptoms

Activity   

Impact

50.67

62.28

61

41.36

53.69

67.56

62.04

44.71

66.1

74.69

71.8

60.18

63.12

71.23

69

57.11

0.006

0.008

NS

0.003

NS

NS

NS

NS
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 CAT has increased by 1.6 points in patients 
without BE and with only 0.2 points in these with 
BE after one year (p=0.008). SGRQ has shown 
divergent changes in both analyzed groups – an 
increase of 3.02 points in the absence of BE and a 
reduction of 3.02 points for BCOS (p=0.024). 
There was no clinically signi�cant change of 4 
points in both groups.
 Furthermore, patients with bronchiectasis 
had less physical capacity, measured by 6MWT 
(337m v/s 370m; t=1.154; p=NS). The one-year 
trend of this indicator was reducing the distance 
with 5 m in patients without bronchiectasis and 
27 meters in patients with BE (p=0.05).

 Patients with bronchiectasis compared with 
those without showed increased systemic in-
�ammation assessed by serum CRP – 10.28mg/L 
v/s 6.67mg/L (t=-1.077; p=NS) at enrollment and 
13.57mg/L v/s 7.21mg/L (t =-2.246; p=0.03) after 
one year of follow-up.

 Microbiological examination of sputum 
(spontaneous or induced) was performed in 54 
stable COPD patients. Potentially pathogenic 
microorganisms (PPMs) were detected in 73.3% 
(n=11 out of 15) of patients with coexisting 
bronchiectasis and in 17.9% (n=7 of 39) of 
patients without bronchiectasis (χ�=14.954; 
p<0.001). Some patients with BE had more than 
one isolate (table 7).

 След едногодишен период САТ нараства с 
1.6 точки при липса на БЕ и само с 0.2 точки 
при наличие на такива (p=0.008). SGRQ по-
казва разнопосочна промяна в двете анали-
зирани групи – нарастване с 3.02 точки при 
липса на БЕ и намаляване с 3.02 точки при на-
личие на БЕ (p=0.024). Липсва клинично зна-
чимата промяна от 4 точки и в двете групи. 
 Освен това болните с бронхиектазии имат 
по-малък физически капацитет, измерен 
чрез 6МТХ (337m срещу 370m; t=1.154; p=NS). 
Едногодишната динамика на този показател е 
намаляване на изминатото разстояние с 5m 
при болните без бронхиектазии и с 27m при 
болните с БЕ (p=0.05).  
 Пациентите с бронхиектазии, в сравнение 
с тези без, демонстрират повишено системно 
възпаление измерено чрез стойността на се-
румния CRP – 10.28mg/L срещу 6.67mg/L (t=
-1.077; p=NS) при включване в проучването и 
13.57mg/L срещу 7.21mg/L (t=-2.246; p=0.03) 
на първата година от проследяването. 
 В стабилно състояние при 54 от пациенти-
те е извършено микробиологично изслед-
ване на храчка (спонтанна или индуцирана). 
При 73.3% (n=11 от 15) от болните със съпът-
стващи бронхиектазии и при 17.9% (n=7 от 39) 
от болните без бронхиектазии се установиха 
потенциално патогенни микроорганизми 
(ППМ) (χ�=14.954; p<0.001). При някои от паци-
ентите с БЕ има повече от един изолат (табл. 7).

Табл. 7. ППМ в храчка в стабилно състояние на ХОББ. Общ брой изолати Изолати при болни 
без БЕ (n=39)

Изолати при болни 
с БЕ (n=15)

Pseudomonas aeruginosa

Streptococcus pneumoniae

Escherichia coli

Haemophilus in�uenzae

Stenotrophomonas maltophilia

Moraxella catarrhalis

Enterococcus fecalis

Proteus mirabilis

Citrobacter freundii

Общо

11

2

1

1

2

3

1

1

1

23

2

–

1

1

–

1

1

–

1

7

9

2

–

–

2

2

–

1

–

16
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Table 7. PPMs in sputum in stable COPD. Isolates - total Isolates in patients
without BE (n=39)

Isolates in patients 
with BE (n=15)

Pseudomonas aeruginosa

Streptococcus pneumoniae

Escherichia coli

Haemophilus in�uenzae

Stenotrophomonas maltophilia

Moraxella catarrhalis

Enterococcus fecalis

Proteus mirabilis

Citrobacter freundii

Total

11

2

1

1

2

3

1

1

1

23

2

–

1

1

–

1

1

–

1

7

9

2

–

–

2

2

–

1

–

16
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 И в двете групи доминират Грам-отрица-
телните микроорганизми и в частност – Pseu-
domonas aeruginosa, характерен за тежка 
ХОББ. Особено засегнати от този микроорга-
низъм са болните с БЕ (28% срещу 5%). При 9 
от 11 пациента Pseudomonas е доказван пове-
че от един път. Друг Грам-отрицателeн микро-
организъм – Stenotrophomonas maltophilia, се 
установява единствено при болните със съ-
пътстващи бронхиектазии. Два от три изолата 
на Moraxella catarrhalis са изолирани също при 
наличие на БЕ. 
 В стабилно състояние болните с доказан 
ППМ в храчка имат завишен CRP (11.24mg/L) в 
сравнение с болните без (8.21mg/L) (t=0.822; 
p=NS).
 BODE индекс е изчислен за всички пациен-
ти. Той е значимо по-висок при съпътстващи 
БЕ в сравнение с липсата им (4.87 срещу 3.74; 
t= -2.202; р=0.03). По време на едногодишното 
проследяване са починали двама пациенти. И 
двамата имат съпътстващи БЕ.

Обсъждане
 Честотата на бронхиектазиите при ХОББ 
варира в широки граници в зависимост от из-
следваните популации. Британско проучване 
на пациенти с всички стадии на ХОББ според 
GOLD ги оценява на 27% (3). Според междуна-
родното проучване ECLIPSE при 45% от бол-
ните с ХОББ се откриват БЕ (1). Martinez-Garcia 
установява, че 57.6% от болните с умерено-
тежка и тежка ХОББ (GOLD 3 и 4) имат бронхи-
ектазии на ВРКТ, те са предимно цилиндрични 
(90.6%) и разположени в долни лобове (60.4%) 
(19). Arram и сътр. посочват, че по-тежката 
бронхиална обструкция се асоциира с по-
висока честота на бронхиектазиите (31.3% 
при пациенти с умерено тежка ХОББ и 62.2% 
при пациенти с тежка ХОББ), а наличието на 
бронхиектазии – с по-чести обостряния и 
бактериална колонизация (2). Получените от 
нас резултати са близки до литературните – 
35% от анализираните болни имат БЕ. Пациен-
тите, които изследвахме, са с висок риск от 
бъдещи обостряния (всички попадат в групи C 
и D по GOLD), а средната стойност на ФЕО1 е 
46%. Значимо по-висока е честотата на брон-
хиектазиите при болните с умерено-тежка и 
тежка бронхообструкция – 44.3% (GOLD 3 – 
44.6%, GOLD 4 – 44%), в сравнение с тези с лека 
и умерена обструкция – 20% (всички болни са 
GOLD 2), (р=0.013). 
 Наличието на бронхиектазии сред изслед-
ваните от нас пациенти с ХОББ се асоциира с 
по-малък брой изпушени цигари – факт, който 
изтъкват и авторите на публикувания през 
2013 година документ на Чешкото пулмоло-
гично и физиологично дружество за диагнос-
тика и лечение на ХОББ (7). В противовес оба-
че са данните от метаанализ на 6 клинични 
проучвания, сравняващи болни с ХОББ с или 
без БЕ, според който пациентите с БЕ имат 
повече изпушени цигари (средна разлика – 
4.63 пакето-години). По-голямата давност на 
ХОББ при болните със съпътстващи БЕ (7.93 

 Both groups were dominated by Gram-nega-
tive microorganisms, in particular – Pseudomo-
nas aeruginosa as a characteristic of severe 
COPD. Particularly affected by this microorga-
nism were patients with BE (28% v/s 5%). In 9 of 
11 patients Pseudomonas was proven more than 
once. Another Gram-negative microorganism - 
Stenotrophomonas maltophilia were established 
only in patients with underlying bronchiectasis. 
Two of three isolates of Moraxella catarrhalis 
were also isolated in presence of BE.

 At steady state the patients with proven PPMs 
in sputum had elevated CRP (11.24mg/L) compa-
red to patients without (8.21mg/L) (t=0.822; 
p=NS).
 BODE index was calculated for all patients. It 
was signi�cantly higher in accompanying BE 
compared to patients with COPD only (4.87 v/s 
3.74; t=-2.202; p=0.03). During the one-year fol-
low-up two patients passed away and they both 
have had accompanying BE.

Discussion
 The frequency of bronchiectasis in COPD 
patients varies widely depending on the studied 
population. British study of patients with all 
COPD GOLD stages estimates BE at 27% (3). 
International ECLIPSE study found BE in 45% of 
patients with COPD (1). Martinez-Garcia found 
that 57.6% of patients with moderate to severe 
COPD (GOLD 3 and 4) have had bronchiectasis 
on HRCT, they were predominantly cylindrical 
(90.6%) and located in the lower lung lobes 
(60.4%) (19). Arram et al. indicate that on the one 
hand the more severe obstruction was asso-
ciated with a higher incidence of bronchiectasis 
(31.3% in patients with moderate to severe COPD 
and 62.2% in patients with severe COPD), and on 
the other hand the presence of bronchiectasis 
was associated with frequent exacerbations and 
bacterial colonization (2). Our results were simi-
lar to these mentioned above – 35% of the analy-
zed patients had BE. All studied patients were at 
high risk of future exacerbations (GOLD groups C 
and D) and the mean FEV1 was 46%. The fre-
quency of BE was signi�cantly higher in patients 
with moderate and severe obstruction – 44.3% 
(GOLD 3 – 44.6%, GOLD 4 – 44 %) compared to 
those with mild and moderate obstruction – 20% 
(all patients were GOLD 2) (p=0.013).

 The presence of bronchiectasis in our COPD 
patients were associated with a smaller number 
of cigarettes smoked – a fact highlighted in pub-
lished in 2013 document Czech pulmonology 
and physiology society for the diagnosis and 
treatment of COPD (7). In contrast, the data from 
meta-analysis of six clinical trials compared pati-
ents with COPD with and without BE showed 
more smoked cigarettes in BCOS (mean differen-
ce – 4.63 pack years). Longer duration of COPD in 
patients with concomitant BE (7.93 v/s 4.93 years; 
p=0.05) probably contributed to their develop-
ment. According to literature the formation of 
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bronchiectasis in COPD was associated with 
more advanced disease, frequent exacerbations 
and bacterial colonization (2).

 It is not possible for all COPD patients to be 
tested with HRCT due to the high cost and the 
presence of radiation. There is need of a simple 
method for evaluating of patients that would 
bene�t from HRCT aiming early detection of 
bronchiectasis and appropriate treatment. Ac-
cording to the Czech algorithm for COPD mana-
gement all patients with a history of chronic 
bronchitis who have sustained excessive muco-
purulent expectoration and presence of streaks 
of blood in sputum are subject to HRCT to search 
bronchiectasis (7). Martinez-Garcia found that 
the presence of PPMs in sputum of patients with 
stable COPD (OR 3.59; 95% CI 1.3-9.9; p=0.014), 
along with FEV1 <50% predicted (OR 3.87; 95% 
CI 1.38-10.5; p=0.01) and a history of at least one 
exacerbation requiring hospitalization during 
the previous year (OR 3.07; 95% CI 1.07-8.77; 
p=0.037) are associated with 99% probability of 
bronchiectasis (19). According to our data the 
chance of BE was increased signi�cantly when 
PPM was isolated in sputum sample of patients 
at steady state (OR 4.406; 95% CI 1.410-13.149; 
p=0.01) and when baseline FEV1 was <50% pred. 
(OR 3.176; 95% CI 1.204-8.381; p=0.01). Hospita-
lization in the last 12 months was not a predictor 
for BE (OR 0.493; 95% CI 0.171-1.427; p=NS).

 According to published data COPD was more 
severe when is associated with BE (12). This inclu-
ded more frequent production of sputum (OR 
2.30), especially purulent; more severe systemic 
in�ammation measured by CRP; more impaired 
lung function (lower FEV1/FVC ratio and FEV1% 
pred.) and more frequent exacerbations. It is 
possible that these features were due to the 
colonization of the airways with PPMs in patients 
with BE (12). In our bronchiectatic patients, sys-
temic in�ammation was also more pronounced 
in comparison with these without BE. The diffe-
rence was not statistically signi�cant in enroll-
ment (10.28mg/L against 6.67mg/L; t=-1.077; 
p=NS) but was signi�cant after one year of obser-
vation (13.57mg/L versus 7.21mg/L; t=-2.246; 
p=0.03). In addition, microbiological examina-
tion of sputum in stable condition in patients 
with BE often revealed PPM (73.3% against 
17.9%; χ�=14.954; p<0.001). We did not �nd, 
however, a difference in baseline spirometry 
parameters (FEV1, FVC) and in their one-year 
dynamics in both treatment groups. Our results 
con�rm published data that the coexistence of 
COPD and BE, in comparison to COPD alone, 
leads to more exacerbations (2.15 against 1.84) 
and hospitalizations (1.59 versus 1.53) although 
it was not statistically signi�cant. Frequent 

срещу 4.93 години; р=0.05) вероятно е до-
принесла за развитието им. По литературни 
данни формирането на бронхиектазии при 
ХОББ се свързва с по-напреднало заболяване, 
чести екзацербации и бактериална колониза-
ция (2).
 Поради високата цена на ВРКТ и наличието 
на лъчево натоварване не е възможно всички 
пациенти с ХОББ да бъдат подлагани на това 
изследване. Необходим е лесен метод за 
оценка на тези, които биха имали полза от из-
вършване на ВРКТ с цел своевременно откри-
ване на бронхиектазии и съобразено с това 
лечение. Според алгоритъма на Чешкото 
пулмологично дружество  всички пациенти с 
ХОББ и анамнеза за хроничен бронхит, които 
имат продължителна мукопуролентна екс-
пекторация и наличие на жилки кръв в храч-
ките, подлежат на ВРКТ за търсене на брон-
хиектазии (7). Martinez-Garcia установява, че 
наличието на ППM в храчката при пациент със 
стабилна ХОББ (OR 3.59; 95% CI 1.3-9.9; 
р=0.014), заедно с ФЕО1<50% от предвидения 
(OR 3.87; 95% CI 1.38-10.5; р=0.01) и анамнеза 
за поне едно обостряне, изискващо хоспита-
лизация през предходната година (OR 3.07; 
95% CI 1.07-8.77; р=0.037) са свързани с 99% 
вероятност за наличие на бронхиектазии на 
КТ (19). Според нашите данни шансът за нали-
чие на БЕ се увеличава значимо при изолира-
не на ППМ от храчка на пациенти в стабилно 
състояние (OR 4.406; 95% CI 1.410-13.149; 
p=0.01), както и при изходно ФЕО1<50% (OR 
3.176; 95% CI 1.204-8.381; p=0.01). Хоспитали-
зация през последните 12 месеца не е прогно-
стичен фактор за БЕ при нашите пациенти (OR 
0.493; 95% CI 0.171-1.427; p=NS).
 По литературни данни ХОББ протича по-
тежко при съпътстващи БЕ (12). Това се 
изразява в по-честа продукция на храчки (OR 
2.30), особено гнойни; по-изразено системно 
възпаление, оценено с CRP; по-увредена 
белодробна функция (по-ниски ФЕО1/ФВК и 
ФЕО1%) и по-чести екзацербации. Възможно 
е тези особености да се дължат на колониза-
цията на дихателните пътища с ППМ при 
болните с БЕ (12). При нашите пациенти също 
се наблюдава тенденция към по-изразено 
системно възпаление при съпътстващи брон-
хиектазии в сравнение с липсата на такива. 
Няма статистически достоверна разлика при 
включване в проучването (10.28mg/L срещу 
6.67mg/L; t=-1.077; p=NS), но такава се устано-
вява след едногодишно наблюдение (13.57 
mg/L срещу 7.21mg/L; t=-2.246; p=0.03). Освен 
това от микробиологичното изследване на 
храчка в стабилно състояние при болните с БЕ 
по-често откриваме ППМ (73.3% срещу 17.9%; 
χ�=14.954; p<0.001). Не установихме обаче 
разлика в изходните спирометрични показа-
тели (ФЕО1, ФВК), както и в тяхната едного-
дишна динамика в двете изследвани групи. 
Нашите резултати потвърждават публикува-
ни до момента данни, че едновременното 
съществуване на ХОББ и БЕ, в сравнение с 
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exacerbators (with two or more exacerbations in 
the previous year) in the group with BE were 
signi�cantly more (68.8%) compared with the 
group without BE (46.5%) (χ�=6.143; p=0.013). 
Exacerbations are events that can have a nega-
tive impact on symptoms and quality of life, lung 
function and mortality of patients. Our patients 
exhibited more pronounced symptoms (CAT) 
and worse quality of life (SGRQ) at BCOS. After a 
year of observation, it was found reduction of 
exacerbations in both groups but the decline 
was greater in patients with BE (decline of 0.68 
v/s decline of 0.48 exacerbations per year). Using 
this dynamic we could explain the improved 
quality of life in patients with bronchiectasis in 
which the result of the SGRQ dropped by an 
average of 3.02 points.

 The reported frequency of bacterial coloni-
zation in COPD was different depending on the 
type of research material. When sputum was 
used, the colonization was up to 100% for any 
bacteria and between 38-74 % for PPMs (11). The 
most commonly identi�ed risk factors for bacte-
rial colonization with PPMs were smoking, impai-
red lung function (lower FEV1 and FEV1/FVC), 
comorbidity, frequent exacerbations, presence 
of bronchiectasis, purulent sputum, dyspnea 
(11). Colonized patients, compared to non-colo-
nized patients with a similar level of obstruction, 
had higher levels of in�ammatory cytokines and 
neutrophils in the respiratory secretions indica-
ting a higher level of bronchial in�ammation 
(11). The frequency of colonization has increased 
with worsening of lung function (17). The most 
frequently isolated microorganisms from the 
airways of COPD patients at steady state were 
nontypeable Haemophilus in�uenzae, followed 
by Streptococcus pneumoniae, Moraxella catar-
rhalis and Haemophilus parain�uenzae (16). 
Similar to the data from our study in the literature 
Pseudomonas aeruginosa has prevailed in the 
more advanced stages of COPD and was associa-
ted with the presence of bronchiectasis (8). Next 
in frequency were Moraxella catarrhalis (two of 3 
isolates were in patients with BE), Streptococcus 
pneumoniae (2 isolates were in patients with BE) 
and Stenotrophomonas maltophilia (2 isolates 
were in patients with BE). Another Bulgarian 
study (13) conducted in ambulatory practice in 
Pleven also found the greatest frequency of 
Pseudomonas aeruginosa (18.3%), followed by 
Haemophilus in�uenzae (16.9%), Escherichia coli 
(12.7%) and Klebsiella pneumoniae (5.5%). 
According to Sethi et al. (18) Haemophilus 
parain�uenzae, Haemophilus haemolyticus, 
Staphilococcus aureus were isolate frequent in 
exacerbations of COPD, but they were unlikely to 
cause these events. Aforementioned bacteria 
were rarely encountered in stable condition and 

наличието само на ХОББ, води до повече екза-
цербации (2.15 срещу 1.84) и хоспитализации 
(1.59 срещу 1.53), макар че не се достига ста-
тистическа сигнификантност на тези разлики. 
Честите екзацербатори (с две или повече обо-
стряния за предходната година) в групата с БЕ 
са значимо повече (68.8%) в сравнение с гру-
пата без БЕ (46.5%) (χ�=6.143; p=0.013). Екза-
цербациите са събития, които могат да имат 
негативно влияние върху симптомите и ка-
чеството на живот, белодробната функция и 
смъртността на болните. Нашите пациенти 
демонстрират по-изразени симптоми (САТ) и 
по-лошо качество на живот (SGRQ) при съ-
пътстващи БЕ. След едногодишно наблюде-
ние установихме редукция на обострянията и 
в двете групи като спадът е по-голям при па-
циентите с БЕ (спад с 0.68 срещу спад с 0.48 ек-
зацербации за година). С тази динамика бихме 
могли да обясним подобреното качество на 
живот при болните с бронхиектазии, при ко-
ито резултатът на SGRQ спада средно с 3.02 
точки.
 За честотата на бактериaлната колониза-
ция при ХОББ се докладват различни резул-
тати в зависимост от вида на изследвания 
материал, като при храчка достига до 100% за 
каквито и да е бактерии, и между 38-74% за 
ППМ (11). Най-често идентифицираните рис-
кови фактори за бактериална колонизация с 
ППМ са тютюнопушене, нарушена белодроб-
на функция (намаление на ФЕО1 и ФЕО1/ФВК), 
коморбидитет, чести екзацербации, наличие 
на бронхиектазии, гнойни храчки, диспнея 
(11). Колонизираните пациенти имат по-висо-
ко ниво на инфламаторни цитокини и неутро-
фили в дихателните секрети в сравнение с 
неколонизирани пациенти със сходно ниво 
на бронхообструкция, което говори за по-
високо ниво на бронхиално възпаление (11). 
Честотата на колонизираните нараства с вло-
шаване на белодробната функция (17). Най-
често изолиран от дихателните пътища на 
пациенти с ХОББ в стабилно състояние са не-
типизируемите Haemophilus in�uenzae, след-
вани от Streptococcus pneumoniae, Moraxella 
catarrhalis и Haemophilus parain�uenzae (16). 
Pseudomonas aeruginosa превалира в по-
напредналите стадии на ХОББ и се асоциира с 
наличие на бронхиектазии (8), каквито са и 
данните от нашето изследване. Следващи по 
честота са Moraxella catarrhalis (3 изолата, два 
от които при БЕ), Streptococcus pneumoniae (2 
изолата при БЕ) и Stenotrophomonas malto-
philia (2 изолата при БЕ). Друго българско 
проучване (13), проведено в амбулаторна 
практика в град Плевен, също установява най-
голяма честота на Pseudomonas aeruginosa 
(18.3%), следван от Haemophilus in�uenzaе 
(16.9%), Escherichia coli (12.7%) и Klebsiella 
p n e u m o n i a e  (5 .5%) .  Според S ethi  (18) 
Haemophilus  parain�uenzae, Haemophilus 
haemolyticus, Staphilococcus aureus се изолират 
често при екзацербации на ХОББ, но е малко 
вероятно те да ги предизвикват. Много рядко 
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се срещат при стабилно състояние – ние също 
не установихме тези причинители при из-
следваните болни. 
 Важността на бронхиектазиите като ко-
морбидитет на ХОББ се заключава в това, че те 
са независимо асоциирани с повишен риск от 
смърт от всякаква причина (HR 2.54; 95% CI 
1.16-5.56; p=0.02) (10). За периода от една го-
дина, в който са проследени нашите пациенти, 
двама са починали и те са със съпътстващи БЕ.

Заключение
 Бронхиектазиите са не само радиологичен 
признак, но реално повлияват естествения 
ход на ХОББ и могат да служат като прогности-
чен фактор за протичането на заболяването. 
Установихме, че пациентите с ФЕО1<50% и те-
зи, при които в стабилно състояние се изоли-
рат ППМ от храчка имат по-голяма вероятност 
за наличие на бронхиектазии, и биха имали 
полза от ВРКТ. Идентифицирането на пациен-
ти с ХОББ, притежаващи специфични характе-
ристики като тези със съпътстващи бронхиек-
тазии, е от голямо значение. Това се налага от 
повишения риск от неблагоприятни събития 
(екзацербации, хоспитализации и смърт), по-
изразените симптоми и по-лошото качество 
на живот при тези болни, и съответно нуждата 
от специфични интервенции за намаляване 
на този риск.

we also did not found these pathogens.

 The importance of bronchiectasis as comor-
bidity of COPD lies in the fact that they are inde-
pendently associated with increased risk of 
death from any cause (HR 2.54; 95% CI 1.16-5.56; 
p=0.02) (10). For the period of one year two of our 
patients have died and they have had the 
accompanying BE.

Conclusion
 Bronchiectasis are not only radiological sign 
but they actually affect the natural history of 
COPD, and may serve as a prognostic factor in the 
course of the disease. We found those patients 
with FEV1 <50% and those with PPMs in sputum 
in steady state had a greater likelihood of 
bronchiectasis, and would bene�t from HRCT. 
Identifying COPD patients possessing speci�c 
characteristics as those with underlying bron-
chiectasis is of a great importance. This is neces-
sitated by the increased risk of adverse events 
(exacerbations, hospitalizations and death), the 
more prominent symptoms and worse quality of 
life in these patients, and therefore the need of 
speci�c interventions to reduce this risk.
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 На 30.08.2016 завинаги ни напусна многоуважавания и обичан учител, колега и приятел 
доц. д-р Владимир Николаевич Максимов, дм.
 Ерудиран лектор, учител, учен, човек обучил и изградил поколения квалифицирани бъл-
гарски лекари-пулмолози.
 Доцент Владимир Максимов завършва гимназия в родния си град Варна през 1962 (роден е 
на 27.05.1944). През 1968 придобива магистърска степен по медицина в МУ – Варна. Започва работа 
като лекар-ординатор в пневмологично отделение на Районна болница – Провадия през 1968. От 
1974 е избран за асистент в МУ София – Институт по белодробни болести. Става старши асистент 
през 1976, а главен асистент – 1978. От 1985 е избран за „Доцент“ по белодробни болести в МУ – Со-
фия. Доцент Максимов е ерудиран и блестящ лекар специалист не само по „Пневмология и фтизи-
атрия“ и „Вътрешни болести“, но с комплексен поглед за заболяванията на своите пациенти. 
 Доцент д-р Владимир Максимов бе ръководител на Първа терапевтична клиника от 1985 
до 2015. Работеше предимно в областта на неспецифичните възпалителни заболявания на белия 
дроб – пневмонии, антибактериално лечение на белодробните инфекции, белодробен тромбоем-
болизъм, ХОББ, бронхиална астма. 
 Специализирал е в Института по белодробни болести – Бух, Берлин през 1983. Има защите-
на дисертация за научната степен „доктор” на тема: „Пневмонии в напреднала и старческа възраст” 
от 1980. 
 Ръководител катедра по белодробни болести от 1989 до 1994 и от 1996 до 2012.
 Доцент Максимов бе блестящ преподавател. Той изнасяше лекции на студенти медици от 
IV-ти и V-ти курс по „Вътрешни болести“,  „Пневмология и фтизиатрия”; лекции на студенти по въ-
трешни болести – Медицински колеж, гр. София и Медицински колеж - Благоевград; лекции на спе-

циализанти по „Вътрешни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“. Председател на изпитни комисии 
за специалност „Пневмология и фтизиатрия” и „Вътрешни болести”. Член на изпитна комисия за 
специалност „Обща медицина”.



   Имаше разнообразни научни интереси, ре-
зултатите от които са публикувани в 70 статии 
в България и 10 в чужбина, участие в написва-
нето на учебници и ръководства по вътрешни 
и белодробни болести. Ръководител на Бъл-
гарски консенсус – „Насоки и лечение на пнев-
монии”, Ръководител на научен проект „Пнев-
монии при имуносупресирани болни”. Ръко-
водител на докторанти по белодробни болес-
ти, един от които разработил темата: „Интер-
стициални белодробни фибрози”. Автор и съ-
автор на 2 монографии, 6 учебника по вътреш-
ни болести за студенти по медицина и 1 учеб-
ник по вътрешни болести за медицински сест-
ри.
   Редовен участник в симпозиуми, конгреси, 
конференции у нас и в чужбина с редица науч-
ни публикации. Член на редакционна колегия 
на списание ”Мединфо”, член на научното дру-
жество по „Пневмология и фтизатрия”, член  и 
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секретар на СНС по кардиология, белодробни 
болести, нефрология, физиотерапия, спортна 
и военна медицина – 8 години, научен ръково-
дител на докторанти и множество специали-
занти.
   Ще го запомним с неповторимото му излъч-
ване и обаяние, с благия му характер и човеч-
ност, с които даряваше и пациентите си, и 
всички нас. Почти всички ние сме негови уче-
ници и последователи. Попили сме от неговия 
опит и мъдрост, за което носим дълбока бла-
годарност в сърцата си!

И той – страдалец – си замина,
Премина сам през Мъртвата река,
Разбуди спомени назад с години
И стиска днес отвъд на Бог ръка!...
Sit tibi terra levis!
Ще останеш винаги в сърцата ни и душите ни!

Assoc. Prof. VLADIMIR
NIKOLAEVICH

MAXIMOV, DM
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