
ХОББ / COPD 



Хроничният бронхит се дефинира като хронична кашлица 
или възпроизводство на бронхиален мукусен секрет през 
най-малко три месеца в две последователни години, при 
отсъствие на други причини. 

Световна здравна организация, WHO, 1969 

Bronchitis chronica 



q  Тютюнопушене 
q  Инфекция (най-често бактериална) 
q  Инхалаторни замърсители (химически вредности) 



Различните дразнители (иританти) причиняват и поддържат хронично 
възпаление на големите дихателни пътища – бронхи с диаметър на 
просвета > 2 mm. 

Нормален 
бронх 
 

Възпален 
бронх 
 
 



Емфизем Хиперсекреция на мукус 

Алвеоларен макрофаг 

CD8+ лимфоцит Хемокини 
Медиаторни антагонисти 

Протеазни инхибитори 
Оксиданти 

Антиинфламатори 
 

Неутрофил 

Протеинази 

Алвеоларен макрофаг 
 

Тютюнев дим и други иританти 



Повишено количество (хиперплазия) на чашковидни епителни 
клетки, възпалителни клетки в бронхиална стена, свръхпродукция 
на мукусен секрет с възпалителни клетки в него (стрелки). 

Бронхиален лумен с мукус # Ресничест епител, 
чашковидни клетки 



Повишено количество (хиперплазия) на бронхиални жлези (стрелки). 



q  ОБИКНОВЕН хроничен бронхит: дефинира се с три клинични характеристики: 
•  свръхпродукция на бронхиален мукусен секрет; 
•  наличие на кашлица през повечето дни на най-малко три месеца в продължение 
на две последователни години; 
•  изключване на други причини, като бронхиектазии, туберкулоза и др. 

q  МУКОПУРУЛЕНТЕН хроничен бронхит : дефинира се с  постоянно наличие на обилна 
продукция на гнойни храчки.  



 Пренос на газове (O2 и CO2) през алвеоло-
капилярната мембрана: при обструкция на 
малките дихателни пътища се нарушава: 
§  пренос на O2 към алвеолите и оттам – към 
капилярите (хипоксемия); 
§  пренос на CO2 от кръвта през алвеолите 
към атмосферата (хиперкапния). 

Кислород (O2) Въглероден 
диоксид (CO2) 

Еритроцити Капиляри 

Алвеоли 



Главните патофизиологични нарушения се откриват с изледването 
СПИРОМЕТРИЯ: пациентът извършва маневрата форсиран експираторен 
витален капацитет.  



Спирометрия: обемно-
дебитна крива (бримка): 
геометричен образ на 
вентилацията (вдишване и 
издишване). 
 
Автоматичен анализ на обема 
и скоростта на експираторния 
въздушен поток (издишване). 

Издишване 

Вдишване 

Дебит (L/sec) 

Обем  
(L) 

ФЕО 1/2 

ФЕО1 

ФВК 

ВЕД 

ФЕД25% 

ФЕД50% 

ФЕД75% 

Легенда: ФВК (FVC) – форсиран витален капацитет; ФЕО1 (FEV1) – форсиран експираторен обем за една секунда;  
ВЕД (PEF) – върхов експираторен дебит.  



При обструкция на малките 
дихателни пътища: 
нарушение на вентилацията 
от обструктивен тип 
(ограничение на 
експираторния въздушен 
поток): 
•  снижение на ФЕО1 
•  снижение на ВЕД 
•  снижение на ФЕО1/ФВК 
•  нормален ФВК  

Спирометрия 

Нарушения на вентилацията 

Обструкция Рестрикция Смесено 

Норма 



q  Ежедневна кашлица след изпушване на първата сутрешна цигара. 
q  Оскъдна слузна експекторация, предимно през зимните месеци. 
q  Фази на обостряне (екзацербация): периоди, свързани с простуда и 
инфекция, протичащи със засилване на кашлицата, поява на по-голямо 
количество храчки с гноен характер, свиркания в гръдния кош, 
причинени от задръжка на секрети. 
q  При екзацербация е възможна поява на бронхоспазъм, демонстриращ 
се с хриптене при издишване (експираторно хриптене) и експираторен 
задух (диспнея). 
q  Фази на ремисия: периоди с минимални симптоми или с отсъствие на 
такива. 



q  При леки форми – нормален статус на дихателната система. 
q  При екзацербации:  

•  груб дихателен шум (изострено везикуларно дишане); 
•  монофонни свиркания (единични сухи свиркащи хрипове) 
двустранно, в двете фази на дишане; 
•  при бронхоспазъм: удължено издишване, полифонни свиркания 
(множество сухи свиркащи хрипове, започващи и свършващи 
едновременно) в експириум.  
q  Най-чести микробиологични причинители на екзацербациите: 
•  Streptococcus pneumoniae (Gram-позитивен); 
•  Hemophylus influenzae (Gram-негативен); 
•  Moraxella catarrhalis (Gram-негативен). 



Хроничен бронхит 

Остър бронхит 



Емфиземът е патологоанатомичен (не клиничен) термин, означаващ 
трайно увеличаване на обема на дихателните пътища дистално от 
терминалните бронхиоли вследствие на деструкция на алвеоларни 
септи и капиляри, без наличие на фиброза. 
 
Главен функционален признак на емфизема е загуба на белодробна 
еластичност (повишаване на белодробния комплаянс), причиняваща 
по време на издишване (експириум) патологичен колапс (обструкция) 
на малките дихателни пътища (бронхи с диаметър на просвета ≤ 2 
mm).  

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, 2013 

Emphysema pulmonum 



q  Тютюнопушене 
q  α1-антитрипсинов дефицит (генетичен дефект) 

 
Нормални алвеоли 

Алвеоли с емфизем 
 



Макроскопски: свръхраздут бял дроб, 
хрущи при допир, наличие на 
емфизематозни були (стрелки). 



Микроскопски: деструкция на алвеоларни септи (стрелки). 



q  Центрилобуларен 

q  Панацинарен 

q  Парасептален 

q  Ирегуларен 

Нормален 
ацинус 

ЦЕНТРИЛОБУЛАРЕН ПАРАСЕПТАЛЕН 

ПАНАЦИНАРЕН ИРЕГУЛАРЕН 

Терминални 
бронхиоли 

Септа 

Алвеоларен 
дуктус 

Респир. 
бронхиоли 



Емфизем 

Хроничен 
бронхит Астма 



GOLD: международно ръководство 
(консенсусно становище*) за клинично 
поведение при ХОББ. 



Консенсусно становище, ръководство  
Consensus Statement, Guidelines  

Публична изява на определен аспект от медицинските знания, 
общоприети чрез медицината, основана на доказателства (Evidence 
Based Medicine), и изложени от представителна група от експерти в тази 
област. 
 
Главна цел: да препоръча на лекарите най-добрите възможни и 
допустими способи за диагноза и лечение на определена болест или да 
ги насочи към определено вземане на решения. 



ХОББ е предотвратима и лечима болест, характеризираща се с 
трайно ограничение на експираторния въздушен поток, което 
обикновено е непълно обратимо, прогресиращо и е свързано с 
повишен хроничен възпалителен отговор на дихателните пътища 
и белите дробове към вредни частици или газове.  
 
Обостряния (екзацербации) и придружаващи болести допринасят 
за цялостната тежест при отделните пациенти. 
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q  Тютюнопушене 

q  Професионален прах и химикали 

q  Среда на тютюнопушене (“пасивни 
пушачи”) 

q  Домашно и външно въздушно 
замърсяване 

Тютюнопушене 

Професионален прах и химикали 

Среда на тютюнопушене (ETS) 

Домашно и външно възд. замърс. 

Рискът за ХОББ е свързан с общото 
натоварване от вредни инхалаторни частици 



q  Усилване на нормалния 
възпалителен отговор на дихателните 
пътища към хронични дразнители 
(иританти). 
q  Наличие на генетични механизми за 
усилване на възпалителния отговор. 
q  Белодробното възпаление 
допълнително се усилва от 
оксидативен стрес и излишък на 
протеинази. 
 
 

Тютюнопушене  и други иританти	  

Антиоксиданти 

Оксидативен 
стрес	  

Протеинази 

Антипротеинази 

ХОББ 
патоанатомия	  

Белодробно 
възпаление 

Здравни фактори и   нхалаторни механизми 



Възпалителни клетки при ХОББ 
q  Неутрофилни левкоцити: освобождават протеиназни ензими. 
q  Алвеоларни макрофаги: активирани от тютюнопушене, произвеждат 
възпалителни медиатори и протеиназни ензими. 
q  T-лимфоцити: CD8+ (супресорни) клетки секретират интерферон-гама (γ-IF) и 
са цитотоксични към алвеоларните клетки (пневмоцити). 
q  Епителни клетки: активирани от тютюнопушене, произвеждат възпалителни 
медиатори.  

Възпалителни медиатори при ХОББ 
q  Хемотактични фактори:  

•  левкотриен B4 (LTB4) – привлича неутрофили и T-лимфоцити; 
•  интерлевкин-8 (IL-8) – привлича неутрофили и моноцити. 

q  Инфламаторни цитокини, усилващи възпалителния отговор: 
•  тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNF-α); 
•  интерлевкин-1β (IL-1β); 
•  интерлевкин-6 (IL-6). 

q  Растежни фактори, индуциращи фиброза в малките дихателни пътища: 
трансформиращ растежен фактор-β (TGF-β). 



q  Дългогодишни пушачи със значителна величина на пакет-години*. 
q  Хронична кашлица и слузно-гнойна експекторация. 
q  Задух при значителни или обичайни усилия: постепенно начало около 
50-60-годишна възраст, прогресиращ с времето. 
q  Фази на обостряне (екзацербация): периоди, свързани с простуда и 
инфекция, протичащи със засилване на кашлицата, поява на по-голямо 
количество храчки с гноен характер, свиркания в гръдния кош, 
причинени от задръжка на секрети и засилване на обструкцията, 
засилване на задуха с експираторно хриптене. 
q  Фази на ремисия (стабилна ХОББ): периоди с минимални симптоми 
на кашлица и задух, които по правило прогресират с времето. 

* Пакет-години (Pack Years): брой на цигари за ден × брой на години тютюнопушене / 20   



Дихателна система 
 
q  Оглед: емфизематозен гръден кош: увеличен сагитален размер, почти равен на 
трансверзалния, заличени или изпъкнали надключични ямки, тъп епигастрален 
ъгъл (> 120º), хоризонтален ход на ребрата. 
q  Перкусия: сонорен или хиперсонорен перкуторен тон, нисък стоеж на долни 
белодробни граници, намалена или липсваща респираторна подвижност на 
долните граници. 
q  Аускултация:  

•  при стабилна ХОББ – монофонни свиркания (единични сухи свиркащи 
хрипове) двустранно, в двете фази на дишане;  
•  при екзацербации: тахипнея > 24-30/min, удължено издишване, полифонни 
свиркания (множество сухи свиркащи хрипове, започващи и свършващи 
едновременно) в експириум.  
q  Най-чести микробиологични причинители на екзацербациите: 
•  Streptococcus pneumoniae (Gram-позитивен); 
•  Hemophylus influenzae (Gram-негативен); 
•  Moraxella catarrhalis (Gram-негативен). 



Розов пухтящ 
Pink puffer 

Син подпухнал 
Blue bloater 



Сърдечносъдова система: хронично белодробно сърце (cor pulmonale) 
 
q  Оглед: 

•  кожа: топла акроцианоза или дифузна централна цианоза; 
•  шия: застойни външни югуларни вени; 
•  епигастриум: кранио-каудални пулсации от хипертрофия на дясна камера. 

q  Аускултация:  
•  ритмична тахикардична сърдечна дейност  > 100/min;  
•  холосистоличен регургитационен шум върху пункта на трикуспидална 
клапа (от релативна трикуспидална инсуфициенция); 
•  акцентуирана пулмонална съставка на II тон (P2) върху пункта на 
пулмонална клапа (от пулмонална артериална хипертония). 
q  Артериална хипотония: систолна < 90 mm Hg, диастолна < 60 mm Hg. 



Дихателна недостатъчност 
 
q  хипоксемия: топла акроцианоза или дифузна цианоза, тахипнея, PaO2 ≤ 8 kPa (60 
mm Hg); 
q  хиперкапния (респираторна ацидоза): кожна хиперхидроза (дифузна потливост), 
инверсия на съня, едър тремор на крайниците, конюнктивит, сомнолентност до 
респираторна кома, PaCO2 ≥ 6.7 (45 mm Hg); 
q  ацидемия: нарушения в съзнанието, полиорганна недостатъчност, артериално 
pH < 7.35; 
q  Компенсаторна полицитемия: хематокрит > 0.55 



q  Диагностични критерии за хроничен бронхит и 
диспнея при физическо усилие. 
q  Спирометрични данни за обструктивен тип на-
рушение на вентилацията, без критерии за обрати-
мост (реверзибилност*) на бронхиалната обструк-
ция. 

* Реверзибилност: покачване на ФЕО1 след тест с бронходилататори ≥ 12% (≥ 200 mL) спрямо 
изходната стойност 



GOLD 1 – лека  ФЕО1/ФВК < 0.70 
ФЕО1 ≥ 80% от предвидения 

GOLD 2 – умерено тежка 
 

ФЕО1/ФВК < 0.70 
50% ≤ ФЕО1 < 80% от предвидения 

GOLD 3 – тежка 
 

ФЕО1/ФВК < 0.70 
30% ≤ ФЕО1 < 50% от предвидения 

GOLD 4 – много тежка 
 

ФЕО1/ФВК < 0.70 
ФЕО1 < 30% от предвидения или < 50% от предвиде-
ния плюс хронична дихателна недостатъчност 
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Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, 2013 

•  mMRC – модифицирана скала за изследване на диспнея (от 1 до 4)  
•  CAT – тест за оценка на ХОББ (въпросник)  
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ХОББ / COPD 


