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Проведено е проучване, целящо да установи
връзката между индекса на телесна маса (Body
Mass Index – BMI) и смъртността при пациенти с
идиопатична белодробна фиброза (ИБФ). Проучен
е контингент от пациенти, чиято диагноза отговаря на съвременното консенсусно определение
за ИБФ. Изключени са случаите, които са лекувани
предварително за ИБФ, нямат проследяващи се
данни или нямат данни от функционално изследване на дишането.
От 197 пациенти, покриващи включващите
критерии, със средна възраст 71.4±8,9 години,
137 пациенти (70%) са били мъже и средния BMI
е бил 28,2±4.6. Тези пациенти са категоризирани
според BMI в следните 3 групи: <25, 25 до 30 и
≥30. 46 пациенти (23%) с BMI <25 са имали средна
преживяемост от 3.6 години, а 3-годишна преживяемост – 54%. Втората група от 85 пациента
(43%) с BMI между 25 и 30 са със средна преживяемост 3.8 години (1-годишна преживяемост – 84%
и 3-годишна преживяемост – 58%). Последната
група от 66 пациента с BMI ≥30 са със средна преживяемост 5.8 години (1-годишна преживяемост
– 91% и 3-годишна преживяемост – 69%). С метода на пропорционален регресионен модел се установява, че високият BMI сигнификантно корелира
с по-добра преживяемост.
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Конвенционалните тестове не винаги са достатъчни при поставяне на диагноза туберкулозен
плеврит. Много проучвания са изследвали ползата
за ранна диагноза от измерването на интерферон- (ИНФ– ) в плеврална течност.
Осъществен е метаанализ, за да се определи точността на измерването на ИНФ- за диагноза на
туберкулозен плеврит. След систематизиран обзор
на англоезичните проучвания са обобщени специфич-

ността и точността на измерването, използвайки модела на случайните вещи (random-effects),
след което е построена крива на изпълнението.
На включващите критерии са отговорили 22
проучвания. Общата оценка за ИНФ- при диагноза на туберкулозен плеврит е следната: специфичност – 0.89, сензитивност – 0.97, положителна вероятност – 23.45, негативна вероятност
– 0.11 и диагностично отношение на шансовете
(OR) – 272.7. Авторите обобщават, че измерването на ИНФ- в плеврална течност е полезен,
чувствителен и специфичен тест за диагноза на
туберкулозен плеврит. Резултатите от анализа
на ИНФ- трябва да се интерпретират паралелно с клиничните находки и с резултатите от конвенционалните тестове.
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Индикациите за бронходилататори преди
бронхоскопия при пациенти с ХОББ не са добре
проучени, за разлика от тези при бронхиална астма. Авторите провеждат рандомизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано проучване за определяне дали прилагането на краткодействащи
бронходилататори има протективен ефект при
пациенти с ХОББ, подложени на бронхоскопия.
Включени са 120 пациента с ХОББ, рандомизирани в три групи. Първите две получават съответно
200 µg salbutamol или плацебо преди бронхоскопия, а
третата група е контролна и е с пациенти без никакъв инхалаторен медикамент. Проведена е спирометрия преди и два часа след бронхоскопия.
Хемодинамичните данни преди, по време и
след бронхоскопия са сходни при пациенти с ХОББ,
рандомизирани за salbutamol или плацебо. В сравнение с пребронходилататорните стойности,
постбронходилататорният процент от предвидения ФЕО1 намалява сигнификантно при всичките три групи – salbutamol, плацебо и контрола. Снижаването на ФЕО1 е сходно при всичките
три групи, а относителните промени във ФЕО1
корелират обратнопропорционално на нарастващата степен на тежест на ХОББ (според GOLD).
Авторите заключават, че премедикацията с
инхалаторни краткодействащи 2-агонисти не
може да бъде препоръчана при пациенти с ХОББ,
подлежащи на бронхоскопия.
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Целта на авторите е да се оцени ефекта на
коморбидността като независим прогнастичен
фактор при белодробен карцином. Проспективно са анализирани данни от 2991 последователни случаи на белодробен карцином от 19 испански болници за периода 1993–1997 г. (Bronchogenic
Carcinoma Cooperative Group на Spanish Society
of Pneumology и Thoracic Surgery). За да се оце-

ни ефектът на коморбидността върху преживяемостта, са селектирани 1121 пациента с
недребноклетъчен белодробен карцином в патологоанатомичен стадий І, които са претърпели пълна резекция, изключвайки оперативната
смъртност.
Наличието на коморбидност по времето на
торакотомия е регистрирано проспективно. Приложеният Cox-анализ показва, че туморният размер (0–2, 2–4, 4–7, >7 cm), наличието на предшестващ тумор и възрастта имат сигнификантна
прогностична връзка с преживяемостта. При проучването са изключени като независими променливи въвличането на висцерална плевра или друга
коморбидност.
Авторите правят заключение, че наличието
на предшестващ тумор е независим прогностичен фактор при недребноклетъчен белодробен
карцином в стадий І и резекция, който повишава
вероятността за смърт с 1.5 пъти за 5 години.
Това е независим фактор спрямо останалата ко-
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