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Обзори

Бактерии, Метастази и
Т-клетъчно Активиране:
обратимо хистидиново
фосфорилиране
РЕЗЮМЕ
Протеиновото фосфорилиране е критично за клетъчните сигнални механизми. Въпреки че хистидиновото фосфорилиране е широко
застъпено в Bacteria и Archea, което прави инхибиторите на хистидин
киназите и хистидин фосфо-трансферазите привлекателни цели за анти-бактериални агенти, в последните няколко години хистидин кинази
(NM23) и хистидин фосфатази (PHPT1) са открити в животински клетъчни системи, участващи в сигналните механизми регулиращи фосфорилирането на хистидинови, аспартатни и серинови остатъци на няколко
метаболитни ензима и сигнални протеина (Gβ, KSR, ANNEXIN-I, HSP70,
ATP-CYTRATE LYASE, SUCCINATE THIOKINASE, ALDOLASE-C), а също
и в регулиране експресията на някои гени. Докато NM23-H1 е идентифициран като метастазен супресор, NM23-H2 има функцията на транскрипционен активатор на c-myc. Само преди няколко години (Di et al., 2010;
Srivastava et al., 2008, 2009; Wieland et al., 2010) NM23-H2 и PHPT1 бяха
показани като критични регулатори на KCa3.1 канали в T-лимфоцитите.
Фосфорилирането на хистидин H358 на KCa3.1 е необходимо за повишаването на вътреклетъчният Ca2+ и активирането на CD4+ T-лимфоцитите.
Ключови думи: хистидиново фосфорилиране, лимфоцитни сигнални каскади, T-клетки
Съкращения
AК, амино киселини; ATPγS, adenosine 5’-[γ-thio] tri-phosphate; D,
аспартат; E, глутамат; EBV, Epstein-Barr vírus; EDTA, ethylene di-amine
tetra-acetate; ER, endoplasmic reticulum; GTPase, guanosine tri-phosphatase;
H, хистидин; HK, хистидин киназа(и); HP, хистидин фосфатаза(и); KSR,
kinase suppressor of RAS; LC-MS/MS, tandem liquid chromatography massspectrometry; MAPK, mitogen-activated protein kinase(s); NTP, nucleotide
tri-phosphate; NDP, nucleotide di-phosphate; PKA, protein kinase A; SDSPAGE, sodium dodecyl-sulfate poly-acrylamide gel electrophoresis; S, серин; TCA, tri-chlor acetate; TCR, T-cell antigen receptor; T, треонин; WT,
wild-type; Y, тирозин.
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Хистидиново фосфорилиране
в прокариотите и еукариотите
Интересно е, че 30% от клетъчните протеини са постоянно фосфорилирани (Cohen, 2000).
Въпреки че през последните години фосфорилирането на тирозиновите (Y), и серин/треониновите (S/T) остатъци е описано в прокариоти
(Smith et al., 1997; Klumpp and Krieglstein, 2005;
Lapek et al., 2011), хистидиновото (H) и аспаргиновото (D) фосфорилиране са филогенетично характерни за Bacteria и Archaea (Boyer et
al., 1962; Hess et al., 1988). Причината за това
филогенетично разделяне е в следствие на покъсното появяване на протеиновото фосфорилиране по време на еволюцията, като специфични
молекулни набори те се появяват и еволюират
независимо едни от други (Kennelly and Potts,
1996). H-фосфорилиране е открито също и в еукариоти– мицели, гъби и растения (Swanson et
al., 1994; Kennely and Potts, 1996), а също така и
в животинските клетки (Klumpp and Krieglstein,
2002). Фосфо-H в примитивните еукариоти е от
10- до 100-пъти повече от фосфо-Y, но по-малко
от фосфо-S (Mattews, 1995). Прокариотите ползват H/D фосфо-реле-механизми за да реагират
на промени в обкръжаващата ги среда, и тяхната
вероятна липса в животинските клетки ги прави интересни цели за изучаването им като антибактериални и противогъбни терапевтични средства (Thomason and Kay, 2000).
За разлика от Y- и S/T-фосфорилирането,
фосфо-H се образува посредством фосфо-амидатна връзка на 1 и/или 3 азотни атоми на хистидина. H-фосфорилирането се различава от
това на тирозина и серин/треонина по високата енергия на хидролиза, което го прави по нестабилно. Стабилността на фосфо-амидатните
връзки се повлиява от съседните амино киселини (AК) и е различна в различните протеини.
Интересно е че фосфо-H75 в HISTONE-H4 е относително стабилен, с t1/2 12 дни. Затова, поне на
теория, хистидин фосфатази (HP) може и да не
са необходими (Klumpp and Krieglstein, 2002).
H-фосфорилирането също повлиява и протеиновата конформация и взаимодейсвието с други
протеини, като позволява образуването на високо-енергийни сигнални механизми, интегриращи множество сигнали (Steeg et al., 2003). Протен хистидин киназите (HK) предоставят еволю-

ционни данни за това кога протеините престават
да бъдат ензими, произвеждащи и рециклиращи
макромолекули, и започват да регулират метаболитните процеси и провеждат различни сигнали, както дву-компонентните сигнални модули
в прокариотите и низшите еукариоти (Kennelly
and Potts, 1996). В структурно отношение HK са
подобни на митохондриалните S-кинази. Структурните прилики между прокариотните хибридни кинази и техните субстратни домейни, принадлежащи към HPK1b и RB под-семействата,
и еукариотните фосфо-пренасящи механизми
предполага прокариотна хибридна киназа като
общ еволюционен предшественик (Thomason
and Kay, 2000).
Методи за откриване
на хистидин-фосфорилирани
протеини
H-фосфорилираните протеини са относитилно трудни за показване с повечето експериминтални методи (SDS-PAGE, AК секвениране
и TCA преципитиране), поради киселинната
си нестабилност на фосфо-амидатната връзка.
Освен това, фосфо-H е чувствителен към нагряване. Интересно е че THERMOLYSIN е термостабилна, Ca2+-свързваща неутрална протеаза от B. thermoproteolyticus, коята има два
хистидинови остатъка в активният си център,
които свързват цинков атом заедно с глутаматен остатък (Beaumont et al., 1995). Фосфо-H е
стабилен в алкална среда, като ползването на
тио-фосфорилирани нуклеотиди (ATPγS) в HK
реакции позволява показването на фосфорилираните хистидинови остатъци (Steeg et al., 2003;
Wieland et al., 2010; Ciesla et al., 2011). Освен
това, показването на фосфо-H-съдържащи протеини е постигнато при наличието на EDTA,
тъй като тирозин и серин/треонин киназите изискват двувалентни катиони, като Mg2+ , за ензимната си активност (Noiman and Shaul, 1995).
Lapek et al., 2010, 2011 описват LC-MS/MS метод за изучаваното на сигналните пътища, регулиращи фосфорилирането на NM23 по време
на малигнената клетъчна трансформация. Този
метод позволява показването на 5 възможни
фосфорилирани остатъка, включително хистидиновият и аспартатният, при pH 5-6. Синтези7
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рането на стабилен фосфо-H изомер (Kee et al.,
2010), позволява синтезирането на имуногенни
пептиди и продукцията на заешки поликлонални антитела. Трябва да се спомене, че повечето
анти-фосфотирозинови антитела разпознават и
фосфо-H. Субстрати с висок положителен заряд,
като HISTONE-H4 и пептид от KCa3.1 йонен канал, съдържащ фосфохистидин, се фосфорилират химически с фосфоамидат и са ползвани за
анализа на хистидин фосфатазната активност на
PHPT1 (Beckman-Sundh et al., 2011).
Прокариотни H/D фосфо-пренасящи реле-механизми, или дву-компонентните сигнални системи са активни по време на бактериалният хемотаксис. Те се състоят от сензорна HK
и отговарящ регулаторен протеин, който в повечето случаи действа като фосфо-зависим ДНКсвързващ транскрипционен фактор. Сензорната
HK е хомодимерен транс-мембранен HK рецепторен протеин (като CheA в T. maritima), където
конститутативно активният каталитичен домейн
транс-фосфорилира хистидиновият остатък на
другият (Surette et al., 1996; Bilwes et al., 1999).
Фосфата се прехвърля на аспартата на отговарящият регулаторен протеин. HK активност се
регулира също така и от отделни рецептори.
HK и отговорните реле-регулатори често се откриват като дву-домейнни хибридни протеини.
Наличието на множество H-D-H-D механизми
позволява конвергенцията на множество сигнали и повишава специфичността на отговора. Наличието на допълнителен фосфо-H трансферен
модул позволява разклоняването на сигнала, активирайки различни отговорни реле-регулатори,
формиращи по-комплексни фосфо-предаващи
механизми. Примери за подобни фосфо-H механизми са EnvZ-OmpR и BvgS-BvgA, регулиращи
експресията на вирулентни гени в B. pertussis,
а също и Lux сигнален път в V. harveyi, регулиращ биолуминисценцията (Thomason and Kay,
2000). Често тези сигнални механизми регулират
MAPK, PKA или други сигнални протеини (Steeg
et al., 2003). В S. cerevisiae, HOG MAPK сигнален път се регулира от два фосфо-H реле-механизма: Sln1p-Ypd1p-Ssk1p и Sho1p-Ste11p-Pbs2p
сигнални пътя. Освен това, отговорният регулатор Skn7p взаимодейства с GTP-азите, Rho1p и
Cdc42p (Alberts et al., 1998) и транскрипционният фактор, регулиращ клетъчният цикъл, Mbp1p
(Bouquin et al., 1999). В растението A. thaliana
8
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етилена активира две HK, ETR1 и ERS, които
се инхибират от CTR1, протеин със структурни
прилики с RAF, предполагайки че CTR1 може
да активира MAPK сигнален път (Clark et al.,
1998). В еукариотите, изключвайки растенията
(A. thaliana), само амебата D. discoideum ползва
фосфо-H сигнални механизми (20 такива гена са
открити до момента, Thomason and Kay, 2000).
Нито C. elegans, нито D. melanogaster съдържат
в геномите си гени за фосфо-H механизми. Такива гени не са открити и в човешкият геном
(Thomason and Kay, 2000). Интересно е че докато
сигналните каскади на D. discoideum ползват повече кинази, A. thaliana ползва повече отговорни
реле-регулатори (Urao et al., 2000). Walkmycinите са инхибитори на HK и са предложени като
анти-бактериални вещества, инхибиращи растежа на Gram-позитивните бактерии (Eguchi et al.,
2011).
Няколко еукариотни метаболитни ензима, като ATP-CYTRATE LYASE, GLUCOSE-6PHOSPHATASE, SUCCINYL-CoA-SYNTHETASE,
FRUCTOSE-2,6-BISPHOSPHATASE (Mizuguchi
et al., 1999; Yuen et al., 1999) и THYMIDYLATE
SYNTHASE се фосфорилират на H-остатък по
време на катализа. P-SELECTIN, левкоцитна
адхезионна молекула, е показан да се фосфорилира на H771 и H773 по време на активирането
на тромбоцитите (Steeg et al., 2003; Ciesla et al.,
2011). 20S протеазома, отговорна за по-голямата
част от не-лизозомната протеинова деградация,
авто-H-фосфорилира C5 и C8 субединиците си
(Yano et al., 1999; Steeg et al., 2003). Повечето
членове на PLD семейството имат едно или две
копия от HxKxxxxD мотива, съдържащ консервативният и есенциален за катализата хистидин.
Това семейство включва протеини с разнообразни функции, като бактериалната ендонуклеаза
и хеликаза-подобин протеин в E. coli, човешка
и растителна PLD, кардиолипин синтази, фосфатидил-серин синтази и откритият в Y. pestis
миши токсин YMT, който показва PLD активност. (Sung et al., 1997; Rudolph et al., 1999; Steeg
et al., 2003). H- и K-мутантите на този консервативен мотив са каталитично неактивни. Освен това, S911 и Y777 са показани да регулират
активността й (Sung et al., 1997; Gottlin et al.,
1998). И двата HK домейна са необходими за
каталитичната активност на PLD. EF2 киназата, регулираща активността на eIF2, притежава

каталитичен домейн наподобяващ в структурно
отношение бактериалните HK (Steeg et al., 2003).
Хистидин киназите (HK) се различават
от хидроксил-AК киназите по формирането на
H-фосфорилирана киназа, която прехвърля фосфата на субстратният протеин. Високо-енергийният характер на фосфо-H връзки позволяват
трансфера на фосфат по верижен начин. Освен
фосфо-H верижни реле-механизми, където HK
фосфорилират само себе си, съществуват и HK,
които действат на други, субстратни протеини,
като HISTONE-H4.
NDPK са типични вътреклетъчни ензими, въпреки че и екто-ензим е открит в човешка астроцитомна клетъчна линия, а също така
NDPK се секретират от прокариотни патогени като M. bovis, P. aeruginosa, V. cholerae и T.
spiralis. Извън-клетъчният ATP, действащ посредством макрофажните P2Z рецептори индуцира както апоптоза, така и смъртта на резидентните микобактерии. Тъй като секретираните от микобактериите продукти предотвратяват
ATP-индуцираната апоптоза, се предполага че
премахването на извънклетъчният ATP от тези
ензими може да индуцира оцеляването на инфектираните с микобактерии клетки. Възможна
функция на секретираните от T. spiralis NDPK
може да е регулирането на клетъчната пролеферация и диференциация (Gounaris et al., 2001).
NM23 семейство протеини (NME1 – 9 и
RP2), открити през 1988 на база на пониженото
им ниво на експресиране във високо-метастазните меланомни клетъчни линии, имат HK активност и са първите от откритите до момента
23 метастази-супресиращи гена (Boissan et al.,
2009; Marshall et al., 2010; Steeg et al. 2008).
Множество функции са открити за протеините от NM23 семейството: 1) взаимодействия с
множество протеини; 2) NDP киназна активност,
като NM23 авто-фосфорилира H118, ползвайки крайният фосфат на NTP и впоследствие го
прехвърля на NDP, за да произведе NTP; 3) хистидин и/или серин протеин киназна активност,
където след първоначално H118 авто-фосфорилиране, фосфата се прехвърля на хистидинов,
аспартатен и/или серинов остатък на взаимодействащият протеин; и 4) ДНК транскрипционна
активност и ДНК нуклеазна активност.
NDPK съществуват в две различни четвъртични структури: еукариотните ензими са хек-

самери (тример от димери, 16 – 20 kDa субединици), а някои бактериални ензими са тетрамери
(двойка димери). Всяка субединица има независим активен център, който съдържа нуклеофилният хистидин и нуклеотид-свързващото място.
Докато загубата на NM23-H1 (NDPK-A) е
характерна за агресивните, слабо диферецирани
тумори (Hartsough and Steeg, 1998), повишената
експресия на NM23-H1 намалява метастазите.
NM23-H1 е само един от сигналните механизми регулиращи метастазите, като инхибирането на един от тях се компенсира от останалите.
Високите нива на експресия на NM23-H1 не
повлияват първоначалният размер на тумора и
клетъчната пролиферация. EBV (Epstein-Barr
virus) nuclear antigen 1 и 3C, а също и човешкият papilloma virus E7 онко-протеин се свързват
с и инхибират супресивният ефект на NM23-H1
върху клетъчната мобилност. CASEIN KINASE
I регулира S-фосфорилирането на NM23-H1 и
последващото му взаимодействие с PRUNE, което стимулира мобилността на туморните клетки. NM23-H1 намалява експресията на c-MET
(рецептор за хепатоцитният растежен фактор), PDGF-A (platelet-derived growth factor A),
EDG2 (endothelial differentiation gene 2), L1CAM
(адхезионна молекула), Smoothened (член на
Hedgehog сигнален път), Frizzled (член на Wnt
сигнален път), растежни фактори на съединителната тъкан и pleiotrophin. Няколко вещества са показани да стимулират експресията на
NM23-H1, инхибирайки мобилността на туморните клетки и метастазите. Това са acetylsalicylic
acid, indomethacin, γ-linolenic acid, all-transretinoic acid, 1α-hydroxy-vitamin D5, trichostatin
A, 5-aza-deoxycytidine, dexamethasone и medroxyprogesterone acetate (Horak et al., 2007; Ma et al.,
2002; Marshall et al., 2010; Palmieri et al.,2005;
Steeg et al., 2008).
P96 и S120 са показани като необходими за
инхибиращите клетъчната мобилност функции
на NM23-H1. Каталитичният H118 и P96 са есенциални за киназната активност на NM23-H1.
NM23-H1 активира различни протеини. В
сърдечните миоцити NM23-H1 регулира активността на G-протеините, KSR и MAPK, ICAP1α
и TIAM1 (Lutz et al., 2003). NM23-H1 фосфорилира KSR на S392, и S434 когато S392 е мутиран.
KSR е конститутативно фосфорилиран на S297 и
S392, които са места за свързване с 14-3-3 проте9
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ини, и регулаторно фосфорилиран на T260, T274
и S434, които са места за свързване с MAPK. KSR
може да се свързва с RAF1, MEK1/2, ERK1/2, 143-3, HSP90, p50-CDC37 и Gγ. Намаляването на
MAPK активност след повишената експресия на
NM23-H1 изисква протеин киназната му активност, повишавайки свързването с HSP90 и насочвайки KSR за разграждане (Hartsough et al.,
2002; Steeg et al., 2003). За разлика от активността на NDPK, нивата на фосфо-S на контролните
и NM23-трансфектираните меланомни клетъчни
линии корелират с метастазно-инхибиращата
му активност (MacDonald et al., 1996; Freije et
al., 1997). NM23-H1 взаимодейства директно с
DBL1 и RHO протеина CDC42, които са необходими за инхибирането на клетъчната миграция.
Взаимодействието на NM23-H1 с други RHO
протеини, като RAC1 и RHO-A не изисква фосфорилирането на H118 (Murakami et al., 2008).
Метаболитни ензими, като ATP-CYTRATE LYASE
и ALDOLASE-C са показани да се фосфорилират
на H-остатък от NM23-H1 (Hartsough and Steeg,
1998; Marshall et al., 2010; Steeg et al., 2003; Steeg
et al., 2003*).
NDPK не е фосфо-трансфераза (Levit et al.,
2002), тъй като нативният NM23 не фосфорилира други протеини in vitro. GLYCERALDEHYDE3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE (GAPDH)
е идентифицирана като NM23-свързващ протеин активиращ фосфо-трансферазната й активност. Само димерната форма на NM23 може да
се свързва с ДНК. Предполага се че хексамерната форма на NM23 функционира само като
NDPK, докато останалите функции се осъществяват от останалите олигомерни форми (Engel
et al., 1998). NM23-H1 е показана да притежава
ДНКазна активност в резултат на клетъчен стрес
водещ до апоптоза (Murakami et al., 2008).
NM23-H2 (NDPK-B) е идентифициран като
транскрипционен активатор на c-myc, формирайки ковалентни фосфо-ди-естерни връзки
между лизиновите си остатъци и ДНК, катализирайки разцепването на ДНК. Консервативният
K12 е есенциален за ковалентното свързване с
ДНК и се намира в нуклеотид-свързващото място, необходимо за NDPK активност. Въпреки че
K12 е критичен за разцепването на ДНК, той не е
необходим за специфичното, зависимо от последователността, свързване с ДНК. Освен c-myc,
NDPK-B се свързва in vitro към поли-пирими10
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дин богати последователности в едноверижната
ДНК (Hildebrandt et al., 1995; Postel et al., 2000).
NDPK-H2 участва в регулирането на растежните процеси на D. melanogaster и в регулирането на клетъчната пролиферация, включително
и на нормалните и левкемичните лимфоцити
(Hildebrandt et al., 1995).
Припокриващите се нуклеотид-свързващо /
NDPK фосфо-място и нуклеазното активно място позволяват съревнование между ДНК и ATP,
което обяснява медиираното от ATP инхибиране на ДНК разцепващата активност. Друг механизъм предполага фосфо-H118 като негативен
регулатор на свързването с ДНК и последващото
разцепване, последното от които ако е постоянно ще е летално за клетките. Така нуклеотидите действат като ключ регулиращ нуклеазната
и NDP киназна активности (Postel et al., 2000;
Levit et al., 2002). eNDK на E. coli е член на
NM23/NDPK семейството, който има ДНК поправящи функции, предотвратявайки мутации
(Postel and Abramczyk, 2003). Разцепването на
ДНК може да се предотврати от EDTA, показвайки че NM23-H2 може да свързва разцепената ДНК верига. Фосфо-H118 може да активира
съседните Y52 и S120, по начин подобен на този
ползван от тип I топоизомерази и Int рекомбинази (Postel, 1999).
NM23-H2 е показан също да участва в комплекс с COPII протеина и да регулира ER експорта. Каталитичната активност на NM23-H2
не е необходима за тази функция (Kapetanovich
et al., 2005). NM23 протеините се експресират
по различен начин в различните тъкани. Докато
експресията на NM23-H1 е свързана с прогресията на рака на дебелото черво (Kapitanovic et al.,
2004), то експресията на NM23-H2 е намалена в
метастатичните сквамозни карциномни клетъчни линии (Miyazaki et al., 1999). NM23-H4 се
експресира значително в скелетните мускули и в
малка степен в бъбреците. Обратен начин на експресия се открива в същите тъкани в гълъбите.
NM23-H5 се експресира специфично от герминални клетки в тестисите. NM23-H6 се експресира от всички тъкани.
DR-nm23, NDPK-C, се предполага че играе
роля за регулирането на хемопоезата и индуцирането на апоптоза (Postel et al., 1996). Този протеин инхибира гранулоцитната диференциация
и индуцира апоптоза на 32Dc13 миелоидни клет-

ки. NDPK-CΔ, продукт на човешкият DRnm23
ген, е значително по-стабилен към денатурация в сравнение с NDPK-A и -B. Синтезата на
клетъчни адхезионни протеини като INTEGRIN
се предполага че се регулира от DRnm23 (Erent
et al., 2001).
NM23-H4 има N-крайна последователност
необходима за митохондриалната локализация,
която след митохондриалната транслокация на
протеина се отцепва, което води до активирането на NDPK и мембранната й локализация.
NM23-H4 регулира нуклеодитните нива в митохондриите (Milon et al., 2000). В панкреатичните
β-клетки този протеин се свързва с митохондриалната SUCCINYL THIOKINASE, вероятно регулирайки активността й, която е необходима за
инсулиновата секреция (Kowluru, 2003).
Engel et al., 1995 описват нова NM23/NDPK
активност, специфична за серин/треонин. Фосфо-трансферазната активност на този ензим зависи от H122, а също и от Y56 и E133 остатъци.
Хистидин фосфатази (HP). Докато тирозин фосфатазите и серин/треонин фосфатазите тип 2B (CALCINEURIN) нямат фосфо-H
дефосфорилираща активност, серин/треонин
фосфатазите тип 1, 2A и 2C са високо активни
и дефосфорилират H18 и H75 на HISTONE-H4.
Обаче тези фосфатази са неспособни да дефосфорилират фосфо-хистидиновите остатъци на
бактериалната HK CheA. В E. coli, CheZ протеина е фосфатазата потенцираща премахването
на фосфата от спонтанно дефосфорилиращият
се CheY (Bourret et al., 1990). Хомолози на S/T
фосфатазите PP1, PP2A и PP2B са открити в
Archaea (S. solfataricus и M. thermophila), но не
и в Bacteria. Въпреки че PP1, PP2A и PP2C дефосфорилират HISTONE-H4 in vitro, няма данни
за фосфо-H дефосфорилиращата им активност
in vivo (Ciesla et al., 2011). ATP-CYTRATE LYASE,
авто-H-фосфорилираща се и фосфорилирана на
хистидин от NDPK, е първият субстрат за протеин хистидин фосфатази от гръбначни организми
(Klumpp and Krieglstein, 2002). Открити са HK
които могат да действат като фосфатази, като
свързването им с лиганди променя баланса на
киназно-фосфатазната им активност, действайки като биохимичен превключвател регулиращ
активността на даден сигнален път (Perego and
Hoch, 1996).
PHPT1 е 14 kDa животинска, повсеместно

експресираща се HP (Ek et al., 2002; Klumpp et
al., 2002; Klumpp and Krieglstein, 2005; Seeger et
al., 2012). За разлика от PHPT1, LHPP (фосфо-K,
фосфо-H неорганичен пирофосфат фосфатаза)
не се експресира от периферните кръвни лимфоцити (Yokoi et al., 2003). PHPT1 специфично дифосфорилира H-фосфорилираните Gβ,
KCa3.1 и ATP-CYTRATE LYASE. Обаче други
H-фосфорилирани протеини, като NDPK-и, не
се повлияват. H53 е критичен за фосфатазната активност на PHPT1. PHPT1 не повлиява
фосфорилирането на H118 на NDPK-B. Въпреки че PHPT1 е показана да регулира негативно
Т-клетъчната функция, механизмите ругулиращи активността й, а също и субстратната специфичност на PHPT1 са неясни. Промени в експресията на PHPT1 не регулират активността
й. PHPT1 е показана да участва в регулирането
на миграцията и инвазивността на белодробни
малигнени клетки (Seeger et al., 2011), а също
и G-протеин зависимата инсулинова секреция
(Kamath et al., 2010).
Сигнални субстрати на HK и HP. β субединицата на хетеротримерните G протеини,
метаболитният ензим ATP-CYTRATE LYASE и
Ca2+-зависим K+ канал, KCa3.1 са показани като
животински субстрати на NDPK, действаща като
HK, и на PHPT1, единствената HP открита до
момента.
Gβ е показан да се фосфорилира на H266
в множество тъкани (панкреатични β-клетки,
ретинални клетки, сърдечни миоцити, телешки,
свински и плъши кръвни клетки, плацента). Стабилността на α-β-γ тримерите и наличието на
scaffold-протеини са необходими за фосфорилирането на Gβ. Gβ е H-фосфорилиран in vitro само
при наличието на мембрани (Cuello et al., 2003;
Kowluru et al., 1996; Lutz et al., 2004; Nurnberg
et al., 1996; Wieland et al., 2010). NDPK-B, но не
и NDPK-A, е показана да образува комплекс с
Gβγ, а също и да действа като HK за Gβ (Hippe
et al., 2009). Структурно е невъзможно директен трансфер на фосфат от NDPK-B на GDP•Gα.
Дисоциираният от G-протеините GDP се фосфорилира от NDPK, като активира G-протеините
по класическият механизъм (Cuello et al., 2003;
Steeg et al., 2003; Ciesla et al., 2011).
NDPK-медиираното Gβ H-фосфорилиране
е показано да допринася за базалното, GPCRнезависимо ниво на cAMP в сърдечните ми11
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оцити и регулирането на контрактилността
(Hippe et al., 2003, 2007). Повишените нива на
мембранно-асоциираната NDPK и повишените базални нива на cAMP съпровождат прогресията на сърдечната хипертрофия, индуцирана
от хроничното β-адренергично стимулиране
(Lutz et al., 2003; Engelhardt and Rochais, 2007).
Въпреки че рецепторно-медиираното активиране на G-протеините не се повлиява, невъзможността за фосфорилиране на H266 на Gβ1
повлиява значително тоталната активност на
G-протеините, дори при наличието на рецепторен агонист (Hippe et al., 2007). Експресията
на NDPK-B, G-протеините Gαs, Gαi, Gβ1, Gγ2 и
scaffold-протеините CAVEOLIN-1 и -3 вероятно
зависи едни от други (Hippe et al., 2009). GPCRнезависимото активиране на G-протеините в
панкреатичните β-клетки, по време на индуцираната от глюкоза инсулинова секреция се медиира от NDPK-регулирано H266 фосфорилиране
(Kowluru et al., 1996). Алтернативен механизъм
за Gβ H-фосфорилиране предполага участието
на CASEIN KINASE II, или подобен ензим, който фосфорилира Gβ на серин от който фосфата
се прехвърля на хистидин посредством вътремолекулен трансферен механизъм; в противен
случай CASEIN KINASE II би могла да фосфорилира NDPK, коята впоследствие фосфорилира
G-протеините (Kowluru et al., 1996).
Само малка част от клетъчната NDPK се
свързва с плазмената мембрана, където произвежда GTP необходим за активирането на
G-протеините. Докато свръх-експресията на коята и да е изоформа на NDPK не повлиява клетъчните нива на GTP и ATP и базалните нива на
cAMP, свръх-експресията на Gsα повишава синтезата на cAMP. Повишената експресия на NDPK
и G-протеини в сърдечните клетки по време на
острата сърдечна недостатъчност вероятно допринася за пониженият отговор към агонисти на
β-адренергичният рецептор и ниските базални
нива на cAMP (Hippe et al., 2003).
NM23-H1 е показан да регулира негативно
TIAM1, GEF фактор, и да инхибира активирането на RAC1 и JNK (Otsuki et al., 2001). Активността на TIAM1 е необходима за индуцирането
на CADHERIN-зависимите клетъчни контакти.
Инхибиращият ефект на NM23-H1 върху активността на TIAM1 вероятно води до различен
туморноклетъчен фенотип, понижена клетъчна
12
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мобилност и понижена междуклетъчна адхезия.
Ретиналният G-протеин TRANSDUCIN използва
произведеният от NDPK NTP за активирането си
(Klinker and Seifert, 1999).
Gβ фосфо-H266 се дефосфорилира специфично от HP (Ek et al., 2002; Klumpp et al., 2002;
Maurer et al., 2005), предполагайки HP-ите като
ендогенни регулатори на медиираната от NDPK
активност на G-протеините (Ciesla et al., 2011).
KSR (kinase suppressor of RAS), е scaffoldпротеин, който е цитозолен в не-стимулираните
клетки и след активирането на RAS, част от KSR
се транслокира в клетъчната мембрана, образувайки високомолекулни комплекси, включващи
RAF1, MEK1/2 и ERK1/2. Предполага се че KSR1
регулира амплитудата, трешолда, пространствено-времевите характеристики и специфичността на клетъчният отговор. HSP90, p50-CDC37,
14-3-3 и Gγ също взаимодействат с KSR. KSR е
позитивен регулатор на RAS. Подобно на JIP3,
JNK scaffold-протеин, KSR инхибира RAS когато
е свръх-експресиран (Morrison, 2001). Фосфорилирането на S392 на KSR1 и свързването с 14-3-3
позволава мембранната транслокация на комплекса и формирането на функционален RAFMEK комплекс. KSR1 е показан също така да се
локализира в ядрото, което вероятно е необходимо за суб-клетъчното транслокиране на MEK
(Salerno et al., 2005). Свръх-експресирането
на NM23-H1 води до повишеното свързване
на HSP90 със S392- и S434 фосфорилираният
KSR1, насочвайки го за деградиране (Salerno et
al., 2005).
ATP-CYTRATE LYASE, метаболитен ензим
участващ в синтезата на ацетил-холин и холестерол по време на енергийният метаболизъм
и този на мастните киселини, е един от първите протеини изолиран от тъкани от гръбначни животни, идентифициран като субстрат на
NDPK и PHPT1. ATP-CYTRATE LYASE е хомотетрамер, формиран от 110 kDa субединици, авто-фосфорилиращи каталитичният си H760 in
vitro (121 kDa, H765, в Elshourbagy et al., 1990,
1992). ATP-CYTRATE LYASE се дефосфорилира от PHPT1 (Wieland et al., 2010). Загубата на
ATP-CYTRATE LYASE е асоциирана с намалена
виталност и апоптоза в множество нервни клетки (Krieglstein et al., 2008; Klumpp et al., 2009).
Ензима се фосфорилира от NDPK, като H760
на ATP-CYTRATE LYASE може да бъде фосфо-

рилиран посредством директен трансфер от
ATP (Wagner and Vu, 1995). Подобно на ATPCYTRATE LYASE, SUCCINATE THIOKINASE се
фосфорилира от NM23-H1 (Wagner et al., 1997).
NM23-H1 е показан да фосфорилира D319 на
мозъчната изоформа на ALDOLASE-C, а също но
по-малко E318 на повсеместно експресираната
ALDOLASE-A (Wagner and Vu, 2000). Подобно
на ATP-CYTRATE LYASE, H760 се фосфорилира
от ATP или NDPK. Открити са и метаболитни
ензими които са H-фосфорилирани от фосфоенол пируват или от ACETATE KINASE, или от
GLYCEROL KINASE (Wagner and Vu, 1995).
ANNEXIN-I е показан да се фосфорилира на
серин от PKC, а също и на тирозин в отговорна активирането на EGFR. По този начин този
протеин участва в регулирането на множество
биолигични процеси, включително мембранната агрегация, фагоцитозата, пролиферацията,
диференциацията, апоптозата, малигненото развитие и прогресия, и противо-възпалителните
механизми. Временно H-фосфорилиране е показано в C-крайният регион. Всички H-остатъци,
включително и H103, са локализирани на повърхността на ANNEXIN-I която взаимодейства с
фосфолипиди и повлиява мембранната организация. Косервативният H103 се намира до cAMPсвързващото място, като аналозите на cAMP инхибират фосфорилирането на H на ANNEXIN-I, в
допълнение към инхибирането на HK активност
от cAMP. Свързването с cAMP променя конформацията, предотвратявайки достъпа на HK до
H-остатък. AMP може също, алостерично или
компетитативно, да регулира активността на HK.
Фосфо-H може също да инициира разцепването
на ANNEXIN-I, произвеждайки активни пептидни фрагменти, или до по-нататъшното деградиране на протеина (Steeg et al., 2003; Ciesla et al.,
2001). Фосфорилирането на H на ANNEXIN-I,
-II и -IV е показано да зависи от Cl- и от други
йони в епителните клетки. Неспособността на
ANNEXIN-I да се авто-фосфорилира предполага че е субстрат за специфични HK. Два, H246 и
H293, от трита или четирите хистидина в C-краят,
в зависимост от организмите, са консервативни.
Докато N-крайният участък, фосфорилиран на
Y21 от EGFR показва повишена чувствителност
към протеолитично разцепване, централният
участък е устойчив (Muimo et al., 2000).
Няколко други протеина са също описа-

ни да се фосфорилират на хистидин. 14-3-3τ и
HSP70 показват ATPase активност, която зависи
от тяхното H-фосфорилиране. HSP70 ATPase
активност се регулира допълнително посредством свързване с протеини като MTJ1, ERDJ4,
YDJ1 и CSP1/2, а също и DNA-J и GRP-E в E. coli
(Chamberlain and Burgoyne, 1997; Hiromura et al.,
1998; Laufen et al., 1999; Steeg et al., 2003; Tsai et
al., 1996). Подобно на тях ERdj4 и MTJ1 стимулират ATPase активност на BiP (GRP78), член на
семейството на HSP70, съдържащ каталитичен
хистидин, който е високо активен в секреторните пътища и по времена ER стрес (Chevalier et
al., 2000; Shen et al., 2002).
HISTONE-H4 е първият протеин изолиран
от гръбначни животни, който е H-фосфорилиран
(H18 и H75), което се предполага да допринася
за нуклеозомната октамерна стабилност (Steeg
et al., 2003; Ciesla et al., 2011). HISTONE-H4 HK
активност е висока във феталният черен дроб,
но е ниска в post-natal-ният, и възрастният черен
дроб. HISTONE-H4 HK активност е повишена
по време на растежа след частична хепактомия,
като се повишава преди началото на синтезата на
ДНК. HISTONE-H4 HK активност е също повишена в хепатоцитните малигнени клетъчни линии (Tan et al., 2004).
Хистидиново фосфорилиране
в лимфоцитите
NDPK-A (NM23-H1) и -B (NM23-H2) са повсеместно експресирани, като допринасят за
>90% от NDPK активност в повечето клетъчни
типове. Докато NDPK-A е показана да инхибира туморните метастази, NDPK-B е критичен
за TCR-стимулираният Ca2+ инфлукс, регулирайки фосфорилирането на H358 на KCa3.1 и
T-клетъчното активиране.
KCa3.1 канали принадлежат към субсемейството на Ca2+-активираните K+ канали с
междинна проводимост. Те не са чувствителни към apamin, блокиращ SK каналите Ca2+активирани K+ канали с малка проводимост, и
iberiotoxin, блокиращ BK каналите с висока проводимост. Те се експресират в значителна степен
от периферните клетки, включително и тези от
хемопоетичната система (T- и B-клетки), дебелото черво, белият дроб, плацентата, панкреаса,
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слюнчените жлези и пролифериращите съдови
гладко-мускулни клетки (Wulff et al., 2007; Chou
et al., 2008).
Докато KCa3.1 каналите се експресират
в много ниска степен от почиващите, наивни
T-клетки, експресията на KCa3.1 каналите се
повишава бързо след T-клетъчното активиране.
За разлика от тях, почиващите наивни T-клетки
експресират зависимите от електрическият потенциал K+ канали, Kv1.3. Докато KCa3.1 каналите се експресират в централните паметови
T-клетки, Kv1.3 се експресират в ефекторните
паметови T-клетки.
Въпреки че загубата на KCa3.1 не повлиява
диференциацията на CD4+ T-клетките, както Ca2+
инфлукс, така и цитокиновата продукция са нарушени в KCa3.1-/- TH1 и TH2 CD4+ T-клетките,
докато функцията на регулаторните Т-клетки
и TH17 клетките е нормална. Инхибирането на
KCa3.1 предотвратява развитието на остър колит
в два миши модела на възпалително-чревно заболяване, болест на Crohn и улцеративен колит
(Di et al., 2010*).
Активирането на KCa3.1 каналите медиира
ефлукса на K+, създавайки негативен мембранен
потенциал, който е необходим за инфлукса на
Ca2+. KCa3.1 каналите са важни за регулирането на осмозата и обема на еритроцитите, секрецията на Cl- от екзокринните епителни клетки,
пролиферирането на съдови гладко-мускулни
клетки, някои малигнени клетъчни линии, T- и
B-клетките, и митоген-зависимото активиране
на T-клетки (Cahalan et al., 2001). Активността
на KCa3.1 канали се регулира от CALMODULIN,
PI3P , и освен киназите PKA и PKC, фосфорилирането на H358 от NDPK-B също участва в регулацията на активността на KCa3.1 (Srivastava
et al., 2006, 2006a), и се инхибира от хистидин
фосфатазата PHPT1 (Srivastava et al., 2008). Това
е показано в няколко вида клетки, включително и в CD4+ T-клетки, където активността на
KCa3.1 е показана да се регулира от ендогенно
експресираните протеини (Wieland et al., 2010).
NDPK-B свързва същият участък на KCa3.1,
който асоциира с PI3P, и фосфорилира H358,
премахвайки инхибиторният ефект на този регион на KCa3.1 върху активността му. Въпреки
че H-фосфорилиране на KCa3.1 каналите in vivo
никога не е показвано, KCa3.1 каналите са найдобрият пример за обратимо хистидиново фос14
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форилиране в клетки произхождащи от млекопитаещи (Ciesla et al., 2011).
KCa3.1, за разлика от KCa2.1, KCa2.2 и
KCa2.3, са зависими от PI3P за активирането си
(Srivastava et al., 2005). CC домейна на KCa3.1
свързва CC домейна на PI3P специфичната
фосфатаза, MTMR6. Инхибирането на KCa3.1 е
специфично зависимо от функцията на MTMR6,
подобно на инхибирането със специфичните за
PI3K, wortmannin и LY294002 (Srivastava et al.,
2006a).
Възможно обяснение за функцията на
MTMR6 е че е постоянно активна за да инхибира
тонично KCa3.1 каналите и по този начин поставя ниво за активиращият стимул за активирането
на T-клетките. Тази функция на MTMR6 би предотвратила малките промени в инфлукса на Ca2+
получаващи се в резултат от не-специфичното
стимулиране на TCR, за да достави постоянен
Ca2+ сигнал, който води до активирането на
T-клетките (Srivastava et al., 2006b). Друг негативен регулатор освен MTMR6 е хистидин фосфатазата PHPT1. Тези молекули играят ключова
роля по време на T-клетъчното ре-активиране.
Предполага си че NDPK-B, PI3K-C2β и KCa3.1 се
намират в имунологичният синапс, като MTMR6
и PHPT1 са локализирани в cSMAC инхибирайки KCa3.1 след като T-клетъчното стимулиране
намалее (Srivastava et al., 2009).
Фосфорилирането на S367 от S/T кинази
(Khanna et al., 1999; Gerlach et al., 2000, 2001)
е възможно да е негативен регулатор на активността на KCa3.1, като една от функциите на
PI3P може да е предотвратяването на това инхибиране. Следователно е възможно при липсата
на PI3P, Ca2+ да не може да стимулира свързване
с CALMODULIN. PI3P, свързвайки регулаторната субединица, може да премахне инхибирането,
позволявайки на Ca2+ да стимулира свързване
с CALMODULIN (Srivastava et al., 2006a). Повишаването на вътреклетъчният Ca2+ активира CALCINEURIN, следвано от активиране на
NFAT-медиирана генна експресия по време на
Т-клетъчното активиране. Стимулирането на
TCR освобождава Ca2+ от вътреклетъчните запаси, който активира Ca2+-активираните канали в
плазмената мембрана, позволявайки инфлукс на
извън-клетъчен Ca2+. KCa3.1 и Kv1.3, медииращи ефлукса на K+, повишават инфлукса на Ca2+.
NDPK-B е HK, която директно фосфори-

лира и активира KCa3.1 канали и е необходима
за активирането на човешките CD4+ T-клетки.
PI3K-C2β се активира след стимулирането на
TCR и действа посредством образуването на
PI3P медииращ NDPK-B-зависимото активиране на KCa3.1 канали (Srivastava et al., 2009).
NDPK-B knock-out мишките са фенотипно
нормални при раждане, с нормална продължителност на живота. Въпреки че T- и B-клетъчното
развитие и функции са нормални в NDPK-B-/мишките, активността на KCa3.1 канали и продукцията на цитокини са значително нарушени в
TH1 и TH2 клетките, докато функцията на TH17
клетките е нормална. Това откритие подкрепя
генетично идеята че NDPK-B се активира преди KCa3.1. NDPK-B-/- TH0 T-клетките показват
активност на KCa3.1 каналите приблизително половината от тази на WT клетките. TCRстимулираната продукция на IL2, IFNγ и TNFα е
намалена в NDPK-B-/- TH0 CD4+ T-клетките, което съвпада с дефекта в TCR-стимулираният Ca2+
инфлукс. Наивните NDPK-B-/- CD4+ T-клетки
диференцират нормално до TH1 и TH2, когато
се култивират при различни условия in vitro.
Функцията на TH17 клетките е нормална, като
NDPK-B не е необходима за инициирането на
нормален, T-клетъчно-зависим антигенен отговор (Di et al., 2010).
Обединеният ефект на повишените нива
на вътре-клетъчния Ca2+ и PI3P, и NDPK-B активност (медиирани от 1. TCR-PLCγ-IP3-iCa2+CRACs-Ca2+ и Ca2+-CALMODULIN-KCa3.1; и
2. TCR-PI3K-C2β-PIP-KCa3.1 сигнални пътища) осигурява че KCa3.1 каналите са напълно
активирани за да осигурят достатъчно Ca2+ за
NFAT-зависимата транскрипция (Srivastava et

al., 2009).
Освен това, NDPK-A и NDPK-B двойно
knock-out мишки показват анемия и нарушено
еритробластно развитие, за които се съди по намалената експресия на трансфериновият рецептор, TRF1 (CD71), водещо до намалени нива на
желязо в еритробластите (Di et al., 2010).
Хистидиновото фосфорилиране не е главен
сигнален механизъм в клетките на млекопитаещите. Фосфо-хистидин дву-компонентните
реле-механизми са изучавани с цел откриването на анти-бактериални и противо-гъбични терапевтични вещества. Walkmycin-ите, открити
като инхибитори на HK, предотвратяват растежа на Gram-позитивните бактерии. Няколко
вещества са открити, които стимулират експресията на NM23-H1 и инхибират малигнената
клетъчна мобилност и метастази: acetylsalicylic
acid, indomethacin, γ-linolenic acid, all-transretinoic acid, 1α-hydroxy-vitamin D5, trichostatin
A, 5-aza-deoxycytidine, dexamethasone и medroxyprogesterone acetate. В допълнение на това
NDPK-B беше показана наскоро да регулира
TCR-стимулираният инфлукс на Ca2+, фосфорилирайки H358 на K+ канали KCa3.1 в T-клетките
и да повлиява T-клетъчното активиране. Инхибирането на KCa3.1 не повлиява CD4+ T-клетъчно
диференциране и функцията на регулаторните
и TH17 T-клетките. KCa3.1 каналите са предложени като потенциални мишени за повлияване развитието на няколко възпалително-чревни
заболявания. Това прави изучаването на хистидиновото фосфорилиране както така интересна
тема за вероятното откриване на вещества със
специфично антибактериално, антиметастатично или противовъзпалително действие.
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Фигура 1: Регулиране на функцията на KCa3.1 посредством обратимо хистидиново фосфорилиране в човешки T-клетки. KCa3.1 канали, експресирани в човешки Т-клетки, медиират ефлукса на K+,
което е един от основните регулаторни механизми необходими за повишаване нивото на вътреклетъчният Ca2+. Повишените нива на вътреклетъчният Ca2+(активиращи CALMODULIN), PI3P (продукт
на PI3K-C2β) и активирането на NDPK-B, медииращи фосфорилирането на хистидин H358 са необходими за пълното активиране на KCa3.1 канали доставящи достатъчно Ca2+ за NFAT-зависимата
генна експресия. MTMR6 и PHPT1 са негативни регулатори на функцията на KCa3.1, деградиращи и
дефосфорилиращи съответно PI3P и H358.
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Росица Бъчварова
ДКЦ1 Русе ЕООД,
алергологичен кабинет

ПРАКТИЧЕСКО
РЪКОВОДСТВО
ЗА ПРИК ТЕСТОВЕ
ПРИ АЛЕРГИЯ
КЪМ АЕРОАЛЕРГЕНИ
Резюме
Кожните прик тестове са широко използвани, за да демонстрират
незабавна IgE медиирана алергична реакция. Те представляват главното диагностично средство в областта на алергологията. Ръководството
е съставено от съвместна работна група от членове на глобалната Европейска мрежа по алегргия и астма (GA2LEN) и Алергичен ринит и неговото въздействие върху астмата (ARIA).
Целта на джобното ръководство е да предложи изчерпателен набор
от препоръки за използването на кожния прик тест при алергични ринити, конюнктивити и астма в ежедневната практика.
Препоръките обхващат методологията и интерпретацията на кожните тестове, алергенните екстракти, които трябва да се използват, както и
индикации в педиатрията и препоръки за развиващите се страни.
Ключови думи:алергия, астма, инхалаторен,
ринит, кожен прик тест
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PRACTICAL GUIDE TO SKIN
PRICK TESTS IN ALLERGY
TO AEROALLERGENS
Summary
Skin prick tests (SPTs) are widely used to demonstrate an immediate
IgE-mediated allergic reaction. They represent a major diagnostic tool in the
field of allergy. This guide was prepared by a combined Global Allergy and
Asthma European Network (GA2LEN) and Allergic Rhinitis and its Impact
on Asthma (ARIA) task force. The aim of the current pocket guide is to offer a
comprehensive set of recommendations on the use of skin prick tests in allergic
rhinitis, conjunctivitis and asthma in daily practice. The recommendations
cover skin test methodology and interpretation, allergen extracts to be used, as
well as indications in a variety of settings including paediatrics and developing
countries.
Key words: allergy; asthma; inhalant; rhinitis; skin prick test.
J. Bousquet, L. Heinzerling, C. Bachert, N. G. Papadopoulos, P. J.
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K. C. Lodrup Carlsen, D. Price, B. Samolinski, F. E. R. Simons, M. Wickman,
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Д

жобното ръководство е резултат
от консенсус между членовете на
GA2LEN (Global Allergy and Asthma
European Network) и ARIA (Allergic Rhinitis and
its Impact on Asthma). Целта на ръководство е да
предложи подробен набор от препоръки за прик
тестове при алергични ринити, конюнктивити и
астма в ежедневната практика.Създадено е да
даде прости отговори на най-честите въпроси,
възникнали при практикуващи лекари в Европаалерголози, общопрактикуващи лекари и всички
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деца и възрастни.
Повторно тестуване е необходимо само при
търсене на нова сенсибилизация при деца и при
промяна на симптомите.
2. Какви кожни проби се препоръчват?
Прик тестове се препоръчват, защото имат
висока степен на корелация със симптомите.
Прик тестът има висока специфичност и сензитивност за диагноза при инхалаторните алергени.
Таблица 1. Извършване на прик тест
1. Да се използват стандартизирани екстракти
когато са на разположение.
2. Да се включват положителна и
отрицателна контрола.
3. Да се извършват проби на нормална кожа.
4. Да се оцени пациентът за дермографизъм.
5. Да се установят и документират
медикаменти,приети от пациента и да се
посочи времето на последната доза.
6. Да се отчете реакцията след 15 минути.
7. Да се измери най-големия диаметър на
папулата.
Таблица 2. Често срещани грешки
при прик тестове
1. Тестовете се разполагат твърде близо един
до друг (<2см ) и припокриващи се реакции
не могат визуално да се разграничат.
2. Предизвикване на кървене, което може да
доведе до фалшиво положителен резултат.

останали лекари с интереси в областта на алергологията. Това ръководство не е детайлен и обширен научен преглед по темата, но е съставено
следвайки задълбочени ръководства и публикации.
1. Какви са индикациите за кожни проби
в клиничната практика?
Кожният тест е първия диагностичен метод
при анамнеза насочваща към алергичен ринит,
конюнктивит и астма. Може да се прави при

3. Недостатъчна пенетрация през кожата,
водеща до фалшиво отрицателен резултат.
Това се случва по-често при използване на
пластични средства за убождане.
4. Разстилане на алергена по време на теста
или избърсването му.
Въпреки че се среща изключително рядко,
използването на натурални алергени за прик
тест може да доведе до системна реакция.

3. Каква е ролята на интрадермалните
проби?
Интрадермални проби не се използват
при диагностициране с инхалаторни алергени.
Въпреки че някои пациенти имат само интрадермални положителни проби то клиничната им
стойност не е известна.
4. Каква е препоръчаната техника за кожен прик тест?
Прик-прик тест не се използва при инхалаторни алергени.
Модифициран кожен прик тест въведен от
Пепис е референтният метод в настоящия момент. С фина метална игла убождаме кожата
през капка от алергенния екстракт,като предварително сме избърсали с лек натиск кожата със
спирт. Различни игли за всеки тест да се използват. За алергените най-големия размер на папулата се постига около10-20 минута. Препоръчва
се отчитането да става на 15-та минута.
5. Кои медикаменти потискат кожните
проби?
Лекарства могат да потиснат кожните
проби и затова е важно да питаме пациента за
медикаменти, приемани в предишни дни и поспециално за орални антихистамини. Необходимо е да се знае и за други медикаменти,приемани
не само за лечение на алергични симптоми, като
анксиолитици, антидепресанти. Локални кожни
кортикостероиди могат да променят кожната реактивност
6. Кои болести влияят на кожния тест?
Прик тест може да се извърши само върху
нормална кожа. Пациенти с уртикария и атопичен дерматит не могат да бъдат тестувани в области със засегната кожа.
Неврологични разстройства или инфекциозни болести (лепра) могат да доведат до фалшиво отрицателни резултати.
7. Кои алергенни екстракти да изберем?
Качеството на алергенните екстракти е от
ключово значение. Различни по качество и ефективност екстракти съществуват, особено за микрокърлежи, животински пърхот и плесени, че
даже и за полени. Когато е възможно да се използват алергени стандартизирани с биологични
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Таблица 3. Инхибиращ ефект на различни въздействия върху кожния прик тест

Лечение

Степен

Продължителност Клинично значение

Орални антихистамини
Назални антихистамини
Н2 антихистамини

++++

2-7 дни

Да
Не
Не

Имипрамини
Фенотиазини

++++
+ до ++

До 21 дни
До 10 дни

Да
Да

Кортикостероиди
Кратки курсове
Дълги курсове
Инхалаторни
Локални кожни
Допамин
Клонидин
Монтелукаст
Специфична имунотерапия
UV лечение (най-интензивно с
PUVA)

0 до +

0
Възможно
0
+ до ++
+
++
0

Не
Не
Не

0 до ++
+++

Не
Да

методи и в биологични единици или микрограми.
Тестуване с получени чрез рекомбинантна
ДНК технология алергени е било извършвано
през 1990 г. с полени, акари и аспергилус. Резултатите от рекомбинантни и натурални алергени
са сходни,ако рекомбинантните алергени представят всички или повечето епитопи на натуралните алергени.
ни?

8. Кои алергени трябва да бъдат тестува-

Предполага се, че наборът от алергени за
тестуване трябва да зависи от преобладаващата
експозиция в даден регион. Но алергичните пациенти пътуват по света, придобиват нова сенсибилизация и неподозирана кръстосана реактивност. Общ набор от алергени за клиничната
практика и проучвания в Европа трябва да бъде
предложен.
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До 7 дни

Не
Не
Не
Да

До 4 седмици

Таблица 4. GA2 LEN (Глобалната Европейска Мрежа за Алергия и Астма) - предложение
за панел от алергени за тестуване на всички пациенти в Европа
Полени
Бреза (Betula verucosa)
или микс от брезови
Кипарис (Cupressus sempervirens)
или друг кипарисов вид
Треви - един вид или микс
от тревен полен
Див пелин (Artemisia vulgaris)
Маслина (Olea europaea)
или ясен (Fraxinus exelsion)
Изправена лековита разваленка
(Panetaria officinalis)
Чинар (Platanus occidentalis)

Амброзия (Ambrosia elator)
Кърлежи
D.pteronyssinus
D.farinae
Животни
Котка
Куче
Плесени
Alternaria alternate
Cladosporium album
Инсекти
Blatella sp
Аспергилус е важен алерген за тежка астма, но в някои страни не е наличен в набора
според регулараторните стандарти.За предучилищна възраст наборът от алергени трябва
да бъде редуциран. В Америка 10 алергена
са били използвани за тестуване и най-често
положителни са били пробите към домашни
акари, ръж, амброзия, германска хлебарка,
троскот, котка, магарешки бодил, бял дъб, алтернария и фъстък.
Панел като този за Европа е полезен,но
още трябва да се доразвие за други регионикато японски кедър превалиращ в Япония и
източна Азия; черница - често срещан алерген в Пакистан.
9. Коя част от тялото да се избере и
каква е оптималната дистанция между
пробите?
Обикновено кожните проби се правят на
едната или двете предмишници и разстоянието между две проби да е 2 см .
10. Каква позитивна и негативна контрола се препоръчват?
Негативна (saline) и позитивна (9% хистамин хидрохлорид) се изискват за да е
възможна интерпретация на пробите. Позитивната контрола трябва да покаже диаметър
≥ 3 мм.
11. Кои резултати се отчитат като позитивни.
Папула и еритем са необходими за отчитане позитивност на резултата от кжни-

те проби. И всъщност папулата се измерванай-големия размер се счита за достатъчен.
Диамeтър ≥ 3 мм се счита за позитивен. Счита се, че диаметър под 3 мм не е сигнификантен при клинични проучвания,докато при
епидемиологични проучвания се приема за
положителен.
Много големи реакции при пробите не се
свързват задължително с по-тежко протичане
на болестта.
12. Сравними ли са кожните проби със
серум специфичните IgE?
Серум специфичните IgE, прик тестовете и алергенната провокация нямат едно и
също биологично и клинично значение и не
са равнозначни. Има разлики зависещи от
възрастта и при по-възрастни хора доста често има отрицателни проби или такива с помалък размер. Ниски нива на специфични IgE
по-рядко се асоциират със симптоми отколкото високи нива,но те не изключват алергични
симптоми, особено при много малки деца.
13. Как да интерпретираме резултатите от кожните проби?
Кожните проби представляват първично
средство за алергологична диагноза в ръцете
на трениран лекар.
Фалшиво положителната реакция маже
да е резултат от дермографизъм, иритираща
реакция или от разположена близо силна реакция.
Фалшиво негативна реакция може да е
резултат от следното:
- екстракт с ниска начална ефективност
или последвала загуба на ефективност;
- лекарства модулиращи алергичната реакция;
- болести намаляващи кожния отговор;
- неточна техника (липсващо или слабо
убождане);
- лимитирана локална продукция на алерген – специфичен IgE само в носа или очите.
14. Кои кожни проби се препоръчват
при подрастващи и възрастни?
Алергологичната диагноза се базира
на корелацията между клинични симптоми, анамнеза и резултати от проби. Диагно25

Обзори
за не може да бъде поставена само от кожни
проби,ин витро тестове или даже от провокационни проби. Трябва да се направи връзка
между установена сенсибилизация, анамнеза
и клинични симптоми.
При продължително проследяване положителни кожни проби при безсимптомни пациенти са предсказали начало на алергични
симптоми, включително астма.
15. Кои кожни проби се препоръчват
при по-възрастни?
Въпреки че размера на кожните проби
е обикновено по-малък при по-възрастните
хора,то кожен прик тест може да се изпалзва
при диагноза на алергия при тази възрастова група.Интерпретацията на резултата обаче
ще е трудна при хора с атрофична кожа.
16. Кои кожни проби се препоръчват
при малки деца?
Алергия към инхалаторни алергени е често срещана от ранна детска възраст.Кожен
прик тест може да се извършва и интерпретира при бебета. Обикновено размера на малката ръчичка лимитира броя на алергените за
тестуване. Ако е необходимо може да се използва и гърба. В предучилищна възраст положителните прик тестове трудно могат да се
припишат на симптоми поради трудна диагноза на ринит и астма.
17. Каква е ролята на кожните проби в
първичната помощ?
Алергичният ринит е нарастващо предизвикателство за първичната помощ,защото
повечето пациенти се консултират при лекарите там. Общопрактикуващите лекари играят главна роля в менажирането
на алергичния ринит, ъй като те поставят
диагнозата,отпочват лечението,дават съответната информация и наставляват повечето
пациенти. В някои страни GP-тата извършват
кожните прик тестове. Разбира се извършването и интерпретацията на пробите изисква
адекватна практика.
18. Как могат да се използват кожните
проби в развиващите се страни?
Могат да се използват кожни проби в
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развиващите се страни, където алергията
процъфтява,както сочат сигурни данни от
всички континенти. Локални алергени може
да не бъдат идентифицирани и съответно да
не бъдат тестувани.Други важни алергени
като Blomia tropicalis трябва да бъдат включени в набора за тропическите страни.
19. Необходими ли са кожни проби след
алергенна имунотерапия?
Кожната реактивност към инхалаторни
алергени намалява след алергенспецифична
имунотерапия, но кожните проби не могат да
бъдат използвани за оценка на ефикасността
на имунотерапията. Освен това кожните проби не могат да бъдат използвани за преценка
за прекратяване на имунотерапията.
20. Могат ли кожните проби да се използват при проучвания?
Кожните проби често се използват при
научни проучвания,но трябва да се установят
сигурни критерии като това да се използват
едни и същи алергени навсякъде. При мултицентрови проучвания възпроизводимостта
на пробите вътре в тях и между центровете
трябва да бъде установена.
Кожните проби широко са били използвани при епидемиологични проучвания, но
за съжаление методите на изпълнение не са
били винаги ясно описвани, а освен това резултатите от кожните проби и специфичните
IgE не са били равнозначни.
21. Какви са бъдещите нужди?
Ние навлизаме в третата декада на алергенната молекулярна ера. Известни са критични доклади относно иновативните технологии, защото тяхната клинична приложимост още не е въведена и те могат ненужно
да повишат сложността и цената на диагностичните процедури.
И все пак има още много предизвикателства. В много области още няма поленово броене. Алергени от практическо значение остават все още неизвестни или с много
малко знания за тях. Дори в Европа нивата на
сенсибилизация бързо се променят, така че
се изисква активно наблюдение на тези тенденции.
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Резюме
Общата тенденция в световен мащаб е за увеличаване на алергичните заболявания, като това важи и за професионално обусловените. Не са
много проучванията, които поставят въпроса до каква степен населението в дадена страна е изложено на риск от развитие на алергично заболяване в зависимост от професията, която се упражнява. Цел на настоящата
статия е да се направи обзор на епидемиологичните данни, определения,
класификации и патогенезата на алергичните болести от общ и професионален характер.
Abstract
The general tendency at a global scale is towards increase of the allergic
diseases, including also those with occupational aetiology. Few studies
investigate the population risk level for development of an allergic disease
in respect to the profession. The aim of this paper is to make a review of
the epidemiological data, definitions, classifications and pathogenesis of the
general and occupational allergic diseases.
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Въведение
Общата тенденция в световен мащаб е за
увеличаване на алергичните заболявания, като
това важи и за тези с професионална етиология.
Според различни автори общата алергична заболеваемост варира от 3-10%, а сред професионалните болести е 5-30% [1]. У нас през 1996 год. са
регистрирани 1674 професионални алергични
заболявания, което съставлява 6.5% от всички
обявени професионални болести.
Основна отличителна черта на професионалните алергични болести е, че те са свързани
със специфични етиологични фактори от работната среда. Малко са професиите, които не
създават риск от алергизиране в момента. Регистрирането на професионалната патология се
оказва ,обаче, и много трудна задача, защото в
повечето производства с алергизиращи нокси се
оказва, че има доста голямо текучество на кадри
и е трудно да се улови момента на сенсибилизация, а съществува и проблема със занижаването
на честотата на тази патология по различни причини [2].
Цел на настоящата статия е да се направи
обзор на епидемиологичните данни, определения и класификации на алергичните болести от
общ и професионален характер.
Изложение
Епидемиология на алергозите
от общ и професионален характер

Не са много проучванията, които поставят
въпроса до каква степен населението в дадена
стана е изложено на риск от развитие на алергично заболяване в зависимост от професията,
която се упражнява. Едно такова изследване в
няколко държави в Европа описва, че рискът от
развитие на такова заболяване зависи от вида на
изпълняваната професия, от това дали се установява бронхиална хиперреактивност и разбира
се от наличие на иританти на работното място.
Посочва се, че едни от най-рисковите професии
са тези за които по принцип се знае, че са свързани с експозиция на вещества предизвикващи
професионални алергични заболявания, като риска за тях е с 1.6 пъти по–висок, при установена
бронхиална хиперреактивност – 2.4 пъти, а при
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някои определени професии, като тази на медицинските сестри е 2.2 пъти по-висок. Така се
намира, че атрибутивният риск за населението
изложено на професионални алергени варира в
13-те изследвани страни от 10-25% и е равен на
този на новопоявила се астма [3].
Друго проспективно лонгитудинално проучване в 11 страни проследява работници, които
са сменили своето работно място поради поява
на оплаквания от страна на бронхиалното дърво.
Най-често се касае за контакт с прахове (минерални или биологични), газовe и пени. Вероятността се оказва, че е 1.2/1000 човеко-години
при хора, които досега не са имали оплаквания
от страна на белия дроб и 5.7/1000 човеко-години при работници с диагностицирана до момента астма, като се оказва, че за гените този относителен риск е 2.8 пъти по-висок [4].
В PubMed между 1999 и 2007 год. се откриват 6 кохортни, 3 случаи-контрола и 8 срезови анализа на 7 извадки базирани на цялото
население. В резултат се установява, че 16.3%
от астмата при възрастните се отключва от професионална експозиция, а при изравняването на
всички критерии този процент става 17.6 [5].
Повечето проучвания в последните 10 години показват, че вероятността от развитието
на белодробно заболяване във връзка с професионална експозиция варира според разликите в
експозиционните фактори, но най-често е около
15%, а годишно лечението на тези болни струва
7 милиарда долара само в САЩ [6]. Някои професии изглеждат по-засегнати от други вероятно
поради комбинирането на рисковите фактори.
Такива са работниците в пекарни, производство
на автомобили и здравните работници, което
важи както за развитите, така и за развиващите
се страни. В някои европейски страни пък като
– Франция, Германия,Норвегия, като професия с
висок риск от развитие на професионална астма
се разглежда фризьорството [7].
Определения
Днес се приема, че алергичните болести са
израз на аберантен имунен отговор – реакция на
свръхчувствителност към безвредни антигени
(алергени) от външната среда, към които нормалните, неалергични индивиди са толерантни.

Алергията е заболяване свързано с нарушение на нормалната имунологична активност.
Под влияние на антигенния стимул настъпва
патологично силна реакция на имунната система. Тези реакции могат да бъдат от бърз тип или
антигенно – зависими алергични реакции, които
от своя страна са три типа- първи тип – атопични
или анафилактични, втори тип - цитотоксични
реакции и трети тип - предизвикани от антиген-антитяло комплекси. Освен това се срещат
и алергични реакции от забавен тип /ІV тип по
общоприетата класификация на Coombs и Gel/,
които са клетъчно обусловени без участието на
антитела [8].
Професионално заболяване е това, което
е настъпило изключително или предимно под
въздействието на вредните фактори на работната
среда или на трудовия процес върху организма и
е включено в списъка на професионалните болести (Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на
професионалните болести в сила от 22.07.2008 г.
Приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г. Обн. ДВ.
бр.65 от 22 Юли 2008г.)
Към професионалните заболявания се отнасят техните усложнения, както и късните им
последици [9].
Клинична класификация на алергичните
болести:
1. Респираторни алергични болести:
• бронхиална астма
• алергичен ринит
2. Уртикария и ангиоедем
3. Хранителна алергия
4. Медикаментозна алергия
5. Алергия към отрова на инсекти (инсекталергия)
6. Атопичен и контактен дерматит
7. Серумна болест
8. Хиперсензитивни пневмонити
Класификации на професионалните
болести

По този проблем все още има нерешени и
дискутабилни въпроси, затова няма общоприета
и съвършена класификация на професионалните
заболявания. Трудностите произтичат от типологичната групировка и подбора на признаците
по които да се обединяват или разграничават

тези заболявания.
Възприети са два подхода при класифицирането - локалистичен и етиологичен принцип.
1. Локалистичен принцип: състои се в разпределяне на професионалните заболявания по
органи и системи. Основен недостатък е, че липсва етиологичния подход, а той определя спецификата на професионалното заболяване.
2. Етиологичен принцип - този подход е
по-разпространен, той се определя от вида на
предизвикващия агент. У нас се използва класификацията на Луканов и Киряков, съдържаща 8
класа заболявания в зависимост от преобладаващия етиологичен фактор.
а/професионални отравяния
б/професионални травматични болести механични, термични, химични и електрични
производствени травми
в/професионални болести предизвикани
от физични фактори - метеорологичен фактор,
шум, вибрации, промени в атмосферното налягане, йонизиращи лъчения, ултразвук, нейонизиращи лъчения
г/професионални прахови болести - физикохимични, промишлен прах
д/професионални инфекциозни и паразитни болести
е/професионални новообразувания
ж/професионални алергични болести- от
физични, химични и биологични алергени
з/професионални болести при неправилна
организация на трудовия процес – пренапрежение, преумора, принудителна работна поза.
Съществува още една класификация, която
често се прилага в ежедневната практика:
1. Специфично професионални блести,
при които производствените вредности са единствен етиологичен фактор
2. Условно професионални заболявания,
при които професионалния характер се приема
при определени условия и изисквания
3. Пара-професионални заболявания при
които производствените вредности са отключващ или допълнителен момент, а не основна
причина за изявата им – хипертонична болест,
язвена болест и др.
Повечето европейски законодателства изграждат листи, таблици или списъци на професионалните заболявания основани на един
принцип - експозиция на вредните фактори на
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работната среда.
Актуална за България в момента е класификацията от Списъка на професионалните болести, приета с постановление на МС №175 от
16 юли 2008г. В този списък професионалните
болести са групирани в пет основни групи:
1. Професионални болести, причинени от
химични агенти
2. Професионални болести, причинени от
физически фактори
3. Професионални болести, причинени от
биологични агенти
4. Професионални болести, причинени от
биомеханични фактори /фактори на работния
процес/
5. Професионални болести от други фактори, материали и продукти.
Неоспорим принос на авторите на този
списък е, че освен етиологичния фактор, в
списъка са отразени и други съвременни принципи и критерии за диагностика на професионалните /вкл. алергични/ заболявания, а именно
: типични клинични прояви /диагнози, синдроми/, класификацията им по МКБ-10, наличие на
гратисен период, условия за признаване, както
и примери за типични рискови дейности /респ.
застрашени професии и контингенти/.
Aлергичен ринит. Според преобладаващата симптоматика може да протече като хиперсекреторен тип (пристъпно кихане, ринорея,
сърбеж и непостоянно запушване на носа) или
обструктивен тип (силно запушване на носа, загуба на обоняние и полипозни изменения).
Досегашната класификация не задоволява
съвременните изисквания, в новата се използват
симптоматични параметри и такива оценяващи
качеството на живот [8]. Според инициативата
на СЗО (ARIA - allergic rhinitis and its impact on
asthma), алергичния ринит е възприет като част
от системно алергично заболяване на единния
дихателен път. В нея той се дели на интермитентен и персистиращ, според продължителността
си, а според тежестта на лек, средно тежък и
тежък ринит.
Има още една класификация, която разглежда алергичните ринити според продължителността на алергичната експозиция – International
Consensus report (1994) и Consensus statement
(2000), на следните видове:
- сезонен алергичен ринит- сенна хрема, в
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над 75% от случаите се придружава от конюнктивит и тогава говорим за риноконюнктивит
- целогодишен – доминира назалната конгестия и конюнктивитът е рядък
- професионален – предизвиква се от професионални вредности и често се съчетава с конюнктивит и астма.
Тези класификации съществуват едновременно и се допълват, така например най- често
интермитентния ринит е сезонен, а персистиращия е целогодишен, а всеки от тях може да бъде
лек, умерено тежък и тежък.
Алергичен бронхит. Характеризира се с
хронична кашлица с експекторация поне 3 месеца в две последователни години, за които факторите на работната среда имат решаващо значение [9]. И при него е възприета етиологична
класификация според която той се дели да следните видове:
- прахов
- токсико-химичен
- метеотропен
- със смесена етиология
В зависимост от начина на възникване хроничния бронхит бива:
- първичен – след продължителна експозиция на етиологични фактори на работната среда
- Вторичен- като усложнение на друго професионално белодробно заболяване.
За да се докаже причинно – следствената връзка и професионалната обусловеност на
бронхита са възприети няколко базисни критерии:
- трудово-хигиенен /за доказване на етиологичния фактор/
- експозиционен период - средно 10 години
- положителен колективен тест
- липса на тютюнопушене
- липса на хронично белодробно заболяване
преди трудовия стаж
- отсъствие на възпалителни процеси в горни дихателни пътища
- положителни кожно-алергични и имунологични тестове към професионални алергени
- положителни бронхо-провокационни тестове към медиатори и алергени
- положителен експозиционен и елиминационен тест
Бронхиална астма. Според механизма на

действие се класифицира като:
1. алергична – атопична и неатопична
2. иритативна (неалергична) - често се
среща в химическата промишленост или производства с инертни или токсични прахове, газове,
пари , пушеци и др.
3. смесена- при съчетание на алергични
и иритативни патогенетични механизма – като
например изоцианатите действащи по няколко
механизма /иритативен, функционално блокиране на β2 рецепторите и алергичен, свързан с
превръщането на хаптен изоцианатът в пълноценен антиген [9]/.
Според O. Vandenplas et al. [7] професионалната астма се дели на два основни вида алергична и неалергична, които се различават по
механизма на възникване, но освен това авторите
посочват и още два типа – професионално- влошена астма и вариантни синдроми (Таблица 1).
Към вариантните синдроми се включват еозинофилния бронхит, астма при работници заети в
производството на алуминий, както и астмо-подобни нарушения [10, 11].
Създаването на проекта Глобална инициатива за астма GINA дава възможност вниманието на много медицински специалисти по целия
свят както и обществените власти да обединят
усилията си около идеята да се намали разпространението, заболеваемостта и смъртността от
това заболяване, като се направят препоръки към

здравните власти и към лекарите за адекватно
поведение при тази патология. Началото й датира от 1993 год., когато съвместно с Американския институт за сърдечни, белодробни и кръвни
болести и националния здравен институт на
САЩ с участието на СЗО е започнато разработването на препоръки за справяне с това заболяване с помощта на водещите специалисти в цял
свят. Те са достъпни на сайта на организацията
от 2002год и всяка година се обновяват. Програмата включва и ежегодни чествания и срещи на
водещите специалисти, както и разпространение
на материали и организиране на симпозиуми в
различни страни [12].
Поставянето на диагнозата професионална
бронхиална астма минава през някои задължителни етапи и почива на установени диагностични критерии. Основните критерии за етиологична диагноза са:
1. професионален контакт с алергени и
иританти
2. епидемиологичен (колективен) тест за
определяне на алергично болни работници в дадено производство
3. поява на астма след постъпване на работа
4. наличие на бронхиална хиперреактивност
5. положителни експозиционен и елимина-

Таблица 1. Класификация на професионалната астма
Вид проф.
астма
механизъм

Алергична
IgE медиирана
често от
неизвестен агент

Клинична
картина

Наличие нa
латентен период

Доказване
на агент
причинител

Наблюдение и
тестване

Неалергична
Остра
интоксикация от
един или повече
иритативни
агента
Внезапно
отключване без
латентен период

Връзка
между остро
отключване и
експозиция на
агент

Професионалновлошена астма
Неизвестна

Вариантни
синдроми
Ендотоксини
неизвестна

Наличие на симптоми
на астма влошени от
работното място

Кашлица на
работното място
и експекторация
± системни
симптоми
Тестове и
инхалационна
провокация

Няма специфични
тестове
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ционен тест
6. положителни кожно-алергични тестове
7. положителни бронхо-провокационни тестове
8. положителни имунологични тестове
Алергичните кожни заболявания / известни още и като дерматоалергози / често имат
професионална етиология. Според клиничната
изява и протичането те се класифицират на:
1. Уртикария – израз на първи тип алергична реакция, рядко трети тип, често породена от инхалаторен или непосредствен контакт
с алергена. Нискомолекулните съединения проникват през интактна кожа, а тези с високо молекулно тегло през увредена (1).
2. Контактен алергичен дерматит – нарича
се още професионална екзема или екзематозен
дерматит и е израз на IV тип сенсибилизация.
Има малки клинични разлики между контактния
и алергичния дерматит – докато първият протича с болка, без латентен период, при всички работници изложени на въздействие в мястото на
контакта , както и бързо се повлиява от лечение,
то алергичният повече сърби, обикновено има
различно дълъг латентен период, засяга единици от изложените на алергена лица, проявява се
на мястото на контакта, но може да бъде и на отдалечени места и лечението е продължително [1,
13, 14].
Най-често проявите на алергичните заболявания на очите произтичат от предния сегмент и протичат като алергични конюнктивити
или кератоконюнктивити. Най-често алергичната реакция е от I и IV тип [8, 14].
Патогенеза на професионалните
заболявания

В развитието на професионалните заболявания участва сложен комплекс от патогенетични механизми. Важна роля имат нарушенията в:
- ензимни системи – холинестеразно действие на токсичните вещества, нарушения в
окислително-редукционните ензимни системи,
инхибиране на аденозин трифосфатазата, нарушение на биосинтеза на порфирините, блокиране на сулфхидрилните групи и др. [15].
- алергични механизми- въвеждане на нови
химични съединения, синтетични медикаменти
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и други [16].
- някои неспецифични общобиологични
реакции – нарушения в дейността на хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната система, повишение нивата на някои медиатори – хистамин,
ацетилхолин и адреналин, вегетативно-съдова и
нервно-циркулаторна недостатъчност и др. [9,
17].
По-подробно ще разгледаме механизмите
на развитието на професионалната бронхиална
астма, заради широкото и представяне сред професионалните алергични заболявания.
Развитието на професионалната астма се
определя от взаимодействието на комплекс от
фактори на околната среда и индивидуалната
чувствителност [18]. Тези фактори на околната
среда могат да бъдат класифицирани в няколко
групи [19]:
1. Агенти с високо молекулно тегло. Става
въпрос за протеини, които са структурно и функционално близки до човешките и предизвикват
IgE реакция на сенсибилизация. Досегашните
изследвания, обаче, не са определили точната
структура или особеност, която да даде отговор
на въпроса защо именно тези вещества. Все пак
е възможно важен критерий да се окаже устойчивостта на разпад, която може да се провокира
от взаимодействието на тези вещества с други
физически и химически агенти на работното място [20]. В повечето случаи тези вещества играят
ролята на лиганди и имат ензимна активност. А
според друга хипотеза има вещества с частична
молекулна хомоложност, които също могат да
променят механизмите на собствената толерантност и да предизвикат алергизиране на организма. Все още,обаче, тази хипотеза не е убедително потвърдена [21].
2. Агенти с ниско молекулно тегло. Те
са непълни антигени т.е хаптени, които трябва
да се свържат с макромолекули носители за да
станат имуногенни. Обикновено това са силно
електрофилни субстанции, способни да свързват
амино-, хидроксилни и тиолови групи в протеините на дихателните пътища. Примери за такива
структурни изменения с висок риск от сенсибилизация са изоцианатите, първични и вторични
амини, заменени ароматни радикали, дикарбоксилни анхидриди и диалдехиди [22, 23].
3. Ниво на експозиция (експозициона доза)
Днес се счита, че за развитието на алер-

гични заболявания, особено в работната среда,
има значение експозиционната доза, като с напредването на имуноалергичните технологии за
измерване на въздушните алергени тези изследвания придобиват сравнимост [24, 25]. Епидемиологични проучвания показват, че нивото на
експозиция има решаващо значение за профилактиката на професионалната астма, и че намаляването на времето за контакт с алергена е една
от най-съществените крачки в превенцията на
това заболяване. Има, обаче, съществен проблем
в определянето на дозите, както и онази концентрация, която няма ефект на алерген, но действа
сенсибилизиращо [26].
Наличната информация показва, че IgE
медиираната сенсибилизация е малко вероятно
да възникне при концентрации на агента < 0.5
mg.mˉ³ за праха от брашно, 0.25 ng.mˉ³ за α- амилаза от гъби, 0.7 μg.mˉ³ от урина на плъхове и
0.6 ng.mˉ³ за алергени от естествена гума [27, 28,
29].
4. Начин на експозиция
Разликата в начина на излагане на организма
на високо молекулните агенти може да доведе до
различия в IgЕ отговора, същото важи и за ниско
молекулните агенти. Все пак физикохимичните
свойства като размер и разтворимост имат своето значение, но за момента не са достатъчно изследванията в тази насока. Все повече се налага
схващането, че замърсителите на околния въздух
като озон, серен диоксид, тютюневия дим и изгорелите газове могат да потенцират имунния отговор към обикновените инхалаторни алергени
[30-32]. За момента има ограничена информация
за потенциалното взаимодействие между иритантите и сенсибилизиращите агенти [33]. Това

важи за озона и хексахлорплатината [34], както
и тютюнопушенето и платинените соли [35-37].
5. Други пътища на експозиция
Освен дихателните пътища, които остават
най-честата причина за поява на алергия на работното място се обсъжда и кожния път. Този
начин е доказан върху миши модели с типични
алергени [35]. Малко се знае още за кожния път
на алергизиране при хората, но се счита, че наличието на уртикария или контактен дерматит
често предхожда развитието на бронхиална астма на работното място [38].
Заключение
Прегледа на литературните данни у нас и
в чужбина показва не особено големи различия
в схващанията относно определянето на едно
алергично заболяване като такова причинено от
факторите на работната среда. Все пак, обаче,
има редица автори, които посочват сериозни отклонения относно честотата на разпространение
на тези заболявания. Главната причина за това
са различията в трудовото законодателство и
съответно системите на здравеопазване, които
имат различни критерии за определяне на едно
алергично заболяване като професионално. Това
налага задълбочени изследвания в тази насока
с цел синхронизиране на признаците за класифициране на заболяванията. Наличните списъци на потенциални професии или алергични
заболявания в отделните Европейски държави
е необходимо да се синхронизират и така да се
даде възможност на изследователите да ползват
данните за сравнителен анализ на получените
резултати.
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Хранителна алергия
Хранителната алергия, както и всички останали алергични заболявания показва тенденция за увеличаване на честотата си през
последните години. Според последни проучвания в САЩ, тя достига
до 10%. Случаите на докладвани от самите пациенти прояви на хранителна алергия, достига до 35%.

Определение. Хранителната алергия /ХА/в
тесния смисъл на понятието е IgЕмедиирана реакция към храни, но могат да участват и клетъчни механизми (не IgЕмедиирана).Тя е част от
по – широкия термин нежелани хранителни реакции. Около една четвърт от населението проявява някъкав вид странична реакция към храни
особенно през кърмаческия период и в ранна
детска възраст. Тези реакции се класификацират
като : хранителна алергия (ХА), хранителна непоносимост, токсична реакция, фармакологична
реакция (таб.1). Истинската ХА е относително рядка - засяга 4 - 5% от децата и до 1% от
възрастните.
IgЕмедиирани реакции към храни са бързи,
настъпващи минути до часове след провокацията, най – често с участието на кожата, водят
до анафилактични реакции (уртикария, орален
алергичен синдром – ОАС, анафилактечн шок).
Не IgЕмедиирани хранителни реакции се
развиват часове до дни след приема на съответната храна, по – често се изявяват чрез симптоми
от страна на гастроинтерстинален тракт – ентероколитен синдром.
При някои заболявания като еозинофилния
езофагит и гастроентерит участват и двата механизма.
Епидемиология. Индивиди с фамилна обремененост за атопия, както и с налични атопични прояви, особено кърмачета с тежко протичащ атопичен дерматит (АД) са с повишен риск
за развитието и деца, които имат IgЕ медиирана
алергия към една храна, имат повишен риск от
реакции към други хранителни и/или инхалаторни алергени.

Потенциални алергени, могат да бъдат много храни, но повече от 90% от острите системни реакции, включително анафилактичен шок
са предизвикани от яйчен белтък, протеините
на краве мляко, соя, пшеница, фъстъци. При
възрастни най – чести „виновници” са ракообразни (скариди, раци), фъстъци, риба, орехи.
Странични реакции към хранителни добавки като тартразин се срещат рядко. Глутамата
причинява ангиоедем, уртикария или бронхоспазъм при пациенти с бронхиална астма (БА)
в много нисък процент. Сулфатите провокират
бронхоспазъм при 5% от популацията с БА. Органични оцветители за храни (carmineи annatto)
могат да предизвикат анафилактична реакция.
От 40 до 60% от децата с ХА развиват по
– късно бронхиална астма и от 30 до 55% алергичен ринит (АР).
При 35% от децата с атопичен дерматит се
доказва хранителна алергия особенно към яйца,
мляко и фъстъци.
Бронхиална астма като самостоятелна манифестация на ХА се среща рядко и атипично.
Хранителната алергия причинява 30% от
случаите на остра уртикария, докато честотата и
при хроничната уртикария е само 3 – 4 %.
85% от децата с алергия към протеините на
краве мляко, 70% от тези с алергия към яйчен
белтък и само 20% с алергия от фъстъци, развиват толеранс към съответните храни („ израстват
„ я ).
Патофизиология. IgЕмедиирана алергична реакция към храни (най- често протеини или
гликопротеини) започва чрез активиране на Th
2 лимфоцитите, които индуцират образуването
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на специфични IgЕ антитела от В лимфоцитите. Циркулиращите IgE антитела се свързват с
мастоцитите и базофилите посредством високо
афинитетен рецептор. Повторната експозиция
на алергени води до дегранулация на мастоцити
и базофили и освобождаване на хистамин и други медиатори, които предизвикват алергична реакция от бърз тип. Последващото струпване на
еозинофили и базофили в тъканите предизвиква
късно фазова реакция 4 до 6 часа след началната
експозиция. Освободените медиатори водят до
сърбеж, уртикариален обрив, оток, гастроинтестинални симптоми (повръщане, диария, коремна болка), ринит, бронхоспазъм, ларингоспазъм,
анафилактичен шок.
Феноменът кръстосана реактивност се характеризира със способността на антителата да
реагират не само с оригиналният алерген, но и
с подобни такива. Кръстосаната реактивност е
честа, например между различни ракообразни и
ядки.
След топлинна обработка някои храни могат да запазят, намалят или дори да увеличат
алергенността си. Този феномен се обяснява с
инактивация, дегранулация и деструктриране
на епитопите, формиране на нови (неотопи, или
експозиция на скрити епитопи след термичната
обработка)

ХА

Рисковите фактори за развитието
на ХА са:
- лична и фамилна анамнеза за атопия или

- повишена консумация на майката на хранителни алергени (млечни, яйца, риба, ядки, ракообразни) по време на бремеността и кърменето
- атопичен дерматит, особенно тежко протичащи форми
- повишена трансдермална експозиция на
хранителни алергени (най-често хора с професионален контакт с храни в хранително вкусовта
промишленост)
- поленова алергия
- родените чрез цезарово сечение, според
последни проучвания (поради неекспониране на
флората във влагалището и обичайно по краткия
срок на естествено хранене при тези деца).
Клинична картина. Симптомите на ХА
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варират от леки, свързани с гастроинтестиналния тракт и кожата до тежки бързопрогресиращи, животозастрашаващи, анафилактични реакции, отключени дори от минимално количество
хранителни алергени. Съществува силна връзка
между началото на клиничната изява и експозицията на специфични храни или хранителни
добавки, като скоростта на настъпване зависи от
вида имунологична реакция.
От гастроинтестиналните прояви на ХА
значително зачестява еозинофилният езофагит.
Поади инвазивността на диагностицирането му
(интраезофагеална биопсия), диагнозата се поставя рядко, макар и в последно време в раавитите страни да зачестява.
Клинична картина е неспецифична – гадене, повръщане, коремна болка, дисфагия, регургитации. При малки деца най-честата проява е
отказ от храна, а при юноши – дисфагия. Подозира се при тежко протичаща ГЕРБ. Проявите
не се повлияват от H2 – блокери, pH-метрията е
нормална.
Диагнозата се поставя чрез биопсия и хистологично потвърждение на наличие наповече
от 15 еозинофила на поле и субепителиална фиброза (последната е характерна за пациенти с водещо оплакване дисфагия)
Еозинофилният проктоколит е честа
причина за ректално кървене при кърмачета. Дебютира при деца под 2 мес. възраст с ректорагия
при сравнително добро общо състояние.
Честа изява на ХА е оралния алергичен
синдром (ОАС). Той се характеризира с оток и
сърбеж на устни, език, меко небце, след контакт
на храни с орофарингиалната лигавица, имащи
кръстосана реактивност с инхалаторни алергени
- полени. Най-често описани реакции на кръстосана реактивност са между: брезов полен и сурови плодове: ябълка, череши, моркови, целина,
бадеми, картофи ;тревен полен - киви, домати ;
амброзия – банани, пъпеш, диня (табл. 2).
Поради факта, че кръстосано реактивния
протеин е термолабилен, пациенти с ОАС могат
безопасно да консумират термично обработени
плодове с изключение на бадеми.
Вариант на ХА е зависима от храни, индуцирана от физическо усилие анафилактична реакция. Патофизиологичните механизми и
епидемиологията на това състояние са недобре
проучени. Описани са два типа: провокирана

от неспецифична храна, при която всякакъв вид
храна преди физическо усилие може да предизвика симптомите и втори тип анафилактичната
реакция, която се отключва единствено от храна,
към която пациента има доказанаIgЕ сенсибилизация (яйца, пшеница, целина) комбинирана с
физическо усилие. И при двата типа самостоятелното физическо усилие или приема на храна
(специфична или неспецифична) без физическо
усилие се понасят добре и не водят до анафилактичен шок. В Япония (според Inomata2009)
пшеницата е с най-висока честота на хранителен
алерген отключващ втория тип анафилактична
реакция.
Хранителната алергия може да се манифестира чрез гастроезофагеален рефлукс. Едно
възможно обяснение е възпалителната инфилтрация на кардиалната част на езофага да довежда до намаляване на комплайанса му, с последваща инсуфициенция на сфинктера

Често се срещат положителни кожни проби
към храни, които се понасят добре, така че при
тестуването, трябва да се избягват тези, които се
понасят добре. Скрининг тестове с голям панел
от хранителни алергени без обсъждана в анамнезата ясна връзка между реакцията и подозирана храна не се препоръчват.
Кожни prick тестове със сурови храни
(ябълка, морков, банан, киви) се препоръчват
при пациенти с ОАС поради факта, че някои
нестабилни протеини не присъстват в готовите комерсиални разтвори за кожни тестови и в
invitro пробите. Лансетите, с които се извършва
тестуването се забoждат в свежи плодове, след
което с тях се убожда кожата на пациента (prickto-prick).
Интрадермалните кожни тестове с храни не
се препоръчват поради ниската си чувствителност и голяма честота на фалшиво позитивни
реакции.

Диагноза. Диагностицирането на ХА,
трябва да започне с подробно снета анамнеза
относно подозираните храни, праговотоколичество, което отключва реакция, възпроизводимостта и връзката й с приема на храна; времето
изминаващо между приема на храна и реакцията; клиничните симптоми; намаляването им
след елиминационна диета и възобновяването
им след повторна провокация с подозираната
храна; продължителността на симптоматиката и
повторяемостта им след всяка експозиция. Воденето на хранителен дневник би било полезно
за диагнозата.
Клиничният преглед трябва да бъде фокусиран върху таргерните органи – кожа, бял дроб,
гастроинтестинален тракт. Налични атопични
заболявания като астма, ринит, атопичен дерматит увеличават вероятността за хранителна
алергия.

2. Алерген-специфични IgЕ антитела.
Те са с висока специфичност и чувствителност, не изискват спиране на лечение с антихистамини, провеждането им не зависи от състоянието на кожата.
Недостатъците са нуждата от взимане на
кръвна проба, понякога трудно осъществима при
кърмачета и малки деца, забавено получаване на
резултатите и по висока цена при сходна информативност. Както и кожните Prick-тестове, самостоятелната им диагностична стойност е ниска.
По-високите им стойности колерират с по
голяма вероятност за развитие на клинично значима хранителна алергия в сравнение с Prickтестовете.
Позитивните сIgE и кожните тестове показват алергичен статус. Доказването на сенсибилизация към даден алерген не е еквивалент на
клинична диагноза. Много деца с положителни
тестове нямат клинични прояви когато се срещнат с тези алергени.

А. Доказване на IgЕ медиирана
хранителна алергия
1. Кожни Prick-тестове. Те са с висока чувствителност-85%, но ниска специфичност -3060%.Провеждането им изисква спряно лечение
с антихистамин мин. 48 часа преди теста и
кожа без лезии. Сами по себе си положителните
кожни проби не поставят диагноза.

3. Атопични Patch-тестове (АПТ).
Те са специфичен вид на patch-тестовете
при които използваните алергени провокират
единствено IgEмедиирани реакции, докато всички останали patch-тестове използват антигени
провокиращи Т-клетъчно медиирани реакции.
(Всички patch-тестове се провеждат по един и
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същи начин.)
Не съществуват достатъчно данни в подкрепа на значението им за потвърждаване на
IgEмедиирана хранителна алергия. Обичайно
те се използват за оценка на забавени или не
IgEмедиирани реакции към хранителни алергени.
Изследването на специфични IgGи IgG 4,
нямат висока информативна стойност.
Пациенти с типична за ХА симптоматика,
но негативни тестове за доказване на IgЕ (кожни
и кръвни) трябва да бъдат подложени на елиминационна диета, последвана от провокационна.
4. Елиминационната диета е с диагностична стойност и лесно приложима при пациенти от всички възрастови групи. Елиминират се
всички подозирани храни за период от 2-8 седмици. След сигнификатно подобрение на симптомите се извършва:
5. Провокационна диета.
Извършва се под лекарски контрол поради
съществуващ риск от анафилактична реакция.
Започва се с ниска доза (милилитри), постепенно покачваща се до дозата предизвикваща
симптоматика. Не съществуват точно установени протоколи за провеждането на провокационните проби с различните храни. Извършват се
отворени,единично затворени и плацебо контролирани провокации.
Тест

Златен стандарт за потвърждаването на ХА
е двойно сляпа, плацебо контролирана провокационна проба. Тя е с наи -висока специфичност
и свежда до минимум субективността от страна
и на пациент и на лекар. Не съществуват точно
утвърдени протоколи за провеждането й. В няколко проучвания се установява,че само в 1/3 от
случаите се доказва наистина алергична реакция към подозираната храна.
Американски гайдлайн за провеждане
на DBPCFCs
1. Подозираната храна се елиминира от диетата за период от 2-4 седмици
2. Антихистамините трябва да бъдат спрени достатъчно дълго преди т.1 (мин. 48ч)
3. Провокационната проба се провежда
под лекарски контрол, в болница, с готовност за
спешна реанимация.
4. Провокиращата храна трябва да бъде
приготвена по начин, маскиращ естествения
вкус, миризма, текстура и цвят. Могат да се използват и капсули.
5. Преди започване на провокацията, спешни медикаменти (адреналин, метилпреднизолон,
бързо действащ бронходилататор) трябва да
бъдат подготвени в подходящи дози.
6. Въвеждането на подозираната храна или
плацебо трябва да започне с ниски дози, нарас-

Плюсове

Минуси

Анамнеза

Достъпна, нетехнологично
обвързана, евтина

Субективна, вариабилна,
зависима от интелект-а

Кожен Prick test

Бърз, висока чувствителност
85%, лесен за изпълнение,
възпроизводим и видими за
пациента

Ниска специфичност 30 - 60%,
не са стандартизирани , изисква
спиране на антихистамини,
зависи от състоянието на
кожата

Специфични IgEантитела

Чувствителен, възпроизводим,
не изисква спиране на
антихистамин-а, не зависи от
състоянието на кожата

Изисква лабораторна
екипировка,бавни, скъпи

Patch test

Разширява диагностините
възможности към забавения
тип свръхчувствителност,
комбинира се разширявайки
диагностичния арсенал

Изисква време (48-96
часа), специфичността
и чувствителността са
вариабилни, нестандартизиран

Елим. диета

Специфична, достъпна

Трудна за изпълнение, изисква
време

Провокационна диета

Специфична, достъпна

Риск от анафилактична реакция
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тващи постепенно до обичайно приеманото количество.
7. Пациентите трябва да бъдат мониторирани по време на провокацията с прекъсвания и
следени за евентуални реакции.
8. Провокациите с храна и плацебо могат
да бъдат проведени в един ден, съответно преди
обяд и следобед или в 2 отделни дни.
B. Диагностициране на не IgЕ медиирана хранителна алергия
Водеща е ролята на Т клет.имунитет.При
много от заболяванията на гастроинтестиналния
тракт диагнозата се поставя чрез ендоскопско
изследване и биопсия.При контактния дерматит
и атопчния дерматит Patch тестовете се използват за доказване на забавена реактивност.
Диагностицирането на реакция към хранителни добавки изисква провеждане на двойно
сляпа, плацебо контролирана провокационна
проба, тъй като в случая не се касае за IgЕ медииран процес.
Алергия към протеините на краве мляко. Въпреки, че това е най-често срещатата алергия в ранна детска възраст и най – голям брой
проучвания са фокусирани върху нея, все още
съществуват значителни противоречия и неуточнени факти. Повечето от тези проучвания разделят децата с провокационна потвърдена алергия
към протеините на краве мляко на три групи
според началото на клиничната изява – с бързо
начало, интермедиерно и късна изяна на клиничната симптоматика. Развитието на толеранс към
протеините на краве мляко в съответните групи
е : с бързо начало в 67% ; интермедиерно – 87%
; късно начало – 83% съответно. Често при тези
деца се откриват и алергични прояви към други
храни : към яйца – в 58% ; към соя – в 47% ; към
фъстък – в 34%. Повечето деца развиват една
или повече алергични заболявания като БА, АР
и АД.
Хранителна алергия към яйца. Повечето
проучвания извършени по този проблем подвърждават, че толерантността към яйца се развива
при голям процент от пациентите – 70% в училищна възраст.
Алергия към риба. Рибата и нейните про-

дукти заемат изключително важна роля в хранителния режим на човечеството, но те могат
да бъдат и потенциални алергени. Честотата на
алергията към риба зависи пряко от консумираното и количество в локалната диета. В Европа
най-голяма консумация се наблюдава в Скандинавските страни, Испания и Португалия южна
Италия и Гърция. В Испания тази алергия е
трета по честота при деца под две години след
алергията към яйца и краве мляко. Алергените
освен приети per os могат да бъдат контактни
и инхалаторни. Срещат се често и неалергични
прояви дължащи се на хранително замърсяване
или новоформирани токсични продукти, но най
– чести са имунните реакции. Те могат да бъдат
както IgЕ медиирани така и не IgЕ медиирани.
Клиничните симптоми свързани с IgЕ медиирана алергия към риба по-често са остра уртикария
и ангиоедем и леко протичащ ОАС, влошаване
на атопичния дерматит, респираторни симпоми
като ринит или астма, гастроинтерстинални симптоми, анафилактични реакции също се срещат.
Клиничен израз на не IgЕ медиираната алергия
към риба най – често е ентероколитен синдром.
По-малък брой проучвания има относно
ХА към соя и пшеница. Според повечето автори
толеранс към последните се развива най – често
в предучилищната възраст.
Лечение. Елиминирането на доказаната
храна от диетичния режим е основно лечение.
Инцидентна експозиция на алергени е възможна,
особенно при хранене извън дома / в обществени заведения /. Препоръчва се стриктно спазване на диетата с изключване дори на минимални
количества от съответната храна. Пациентите с
история за анафилактична реакция предизвикана от храна се обучават за собственоръчно използване на адреналин /„писалка”Anapen/ при
започващ алергичен шок.
Антихистамини и кортикостероиди са показани при всички клинични прояви на хранителна алергия. Пациенти с хранително провокирана, индуцирана от физическо усилие
анафилаксия, трябва да бъдат съветвани да не
предприемат физически натоварвания 4 – 6 часа
след приема на съответните храни. Субкутанната имунотерапия е контраиндикирана поради
риска от анафилактична реакция, особено при
алергия кам фъстъци.
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имунотерапия е контраиндикирана поради риска от анафилактична реакция,особено
при алергия кам фъстъци.
Сублингвалната имунотерапия е ефективна при алергия кам бадеми. Оралната
десенсибилизация се провежда при алергия кам протеините на краве мляко и яйца.За
съжаление постигнатият толеранс е транзиторен и пациентите трябва да консумират
Обзори
храната ежедневно за поддържането му.
Използването на анти - IgЕ антитяло, може да профилактира и редуцира
превенция на хранителна алергия. Препоръчва
Сублингвалната
имунотерапия
тежестта
на клиничната
изява.е ефективна
се балансирано,пълноценно хранене.
при алергия кам бадеми. Оралната десенсибилизация
се провежда при алергия камзапротеините
3. включва
Захранване
Профилактика.Стратегията
профилактика на ХА
: след шестия месец: късно
на 1.Кърмене
краве млякопрез
и яйца.
За съжаление
постигнапървите
6 месеца
от живота въвеждане на „алергизиращите храни” избяг2.Рестриктивен
диетичен
режим на майката
поване
време
на бремеността
кърменето.По
тият
толеранс е транзиторен
и пациентите
трябна ядки,
ракообразни,ириба
до 3-4 годишна
нови
проучвания
не доказват
протективния
на
хипоалергичния
хранителен
ва да
консумират
храната
ежедневно
за поддъ- ефект
възраст. И тази парадигма напоследък е разкорежим
се балансирано,пълноценно
ржането
му.за превенция на хранителна алергия . Препоръчва
лебана. Липсват сигурни доказателства, за ефекхранене;
Използването на анти - IgЕ антитяло, може
тивността на тези мерки. Късното въвеждане не
шестия
месец ;на
късно
да 3.Захранване
профилактира ислед
редуцира
тежестта
кли- въвеждане на „алергизиращите храни”
рядко води до неадекватен хранителен прием,
избягване
ничната
изява. на ядки, ракообразни, риба до 3 – 4 годишна възраст. И тази парадигма
забавяне в растежа
и проблеми с храненето.
напоследък е разколебана.Липсват сигурни доказателства,
за ефективността
на тези
4.
Хипоалергични
хидролизирани
формули
мерки.Късното
въвеждане
неза
рядко
води до неадекватен хранителен прием,забавяне
в
Профилактика.
Стратегията
профилакрастежа и проблеми с храненето.
се
препоръчват
при
рисковия
контингент
деца
тика на ХА включва:
4. Хипоалергични хидролизирани формули се препоръчват
при рисковия
контингент
(деца
с
тежки
алергични
заболявания
или
роди1. Кърмене през първите 6 месеца от жидеца(деца с тежки алергични заболявания илители
родители
с хранителна
и са сефекс хранителна
алергия) алергия)
и са с доказана
вота
доказана ефективност за превенция на ХА в сравнение
със
стандартните
формули,
но със
тивност за превенция на ХА в сравнение
2. Рестриктивен
диетичен
режимданни,
на майлипсват
достатъчно
убедителни
че последните са с по – добра ефективност в
стандартните формули, но липсват достатъчно
катасравнение
по времес на
бремеността
и кърменето.
майчината
кърма.
убедителни данни, че последните са с по-добра
По нови проучвания не доказват протективния
ефективност в сравнение с майчината кърма.
ефект на хипоалергичния хранителен режим за

Табл.1
IgE медиирана ОАС

Фармакологични
Клетъчно
ефекти медиирана
Непоносимост
Фармакологични
ефекти
Табл.2
Фармакологични

Интервенция
Рестриктивна диета по време
на бременност

Обзори
Рестриктивна диета по време
на кърмене

Продължителност на
изключително кърмене

Използване на хидролизирани
(адаптирани) млека

Използване на формули
базирани на соя

Време на въвеждането на
твърди храни
/полен – храна/; уртикария - ангиоедем ;
Анафилактичен шок ;eозинофилни
гастроинтерстинални заболявания;
зависима
отгастроинтерстинални
храна, индуциранаот симптоми
физ.усилие
вариращи
анафилаксия
Кофеин, алкохол / главоболие
Цьолиакия; еозинофилни гастроинтерстинални
заболявания
вариращи гастроинтерстинални
симптоми
Лактазна/дизахаридазна
недостатъчност;неспецифични
Кофеин, алкохол / главоболие
вариращи гастроинтерстинални симптоми
Кофеин, алкохол / главоболие

ефекти
Поленова сенсибилизация
Бреза
Табл.2
Амрозия
Табл.2
Artemisia сенсибилизация
Поленова

Няма доказателства за превенция на алергията
Към момента няма убедителни доказателства, че
забавеното въвеждане (след 4-6 месец) на твърди
храни, включително високо алергенни храни като риба,
яйца и храни съдържащи протеин от фъстъци, има
значим протективен ефект при развитието на атопични
заболявания. При деца след 4-6 месечна възраст,
липсват доказателства за протективен ефект на която и
да е хранителна интервенция за развитието на атопични
заболявания

Използвани съкращения :
Хранителна алергия – ХА
Бронхиална астма – БА
Атопичен дерматит – АД
Алергичен риносинуит – АР
Орален алергичен синдром – ОАС

Често асоциирани храни
Сурова ябълка, морков,череша,бадем
Диня, пъпеш, краставица,банан
Целина,
анасон
Често асоциирани
храни

Бреза
Сурова ябълка, морков,череша,бадем
Поленова сенсибилизация
Често асоциирани храни
Амрозия
Диня, пъпеш, краставица,банан
Бреза
Сурова ябълка, морков,череша,бадем
Artemisia
Целина, анасон
Амрозия
Диня, пъпеш, краставица,банан
Artemisia
Целина, анасон
Табл. 3
Обобщение на ефектите от хранителни интервенции по време на бременност,
кърмене и ранна възраст при развитието на атопия (по Järvinen 2012)
Доказателства
Табл. 3 Интервенция
Рестриктивна
по време
Няма доказателства
за превенция
Обобщение диета
на ефектите
от хранителни
интервенции
по временанаатопични
бременност,
Табл.
3
на
бременност
кърмене
и ранна възраст призаболявания
развитието на атопия (по Järvinen 2012)
Обобщение на ефектите от хранителни
интервенции
по време на
бременност,
Няма доказателства
за превенция
на атопични
Интервенция
Доказателства
Рестриктивна
диета
по време
кърмене и ранна
възраст
при развитието
на
атопия
(по
Järvinen
2012)
заболявания
с възможно
изключение
на атопичния
Рестриктивна
диета по време Няма
доказателства
за превенция
на атопични
на кърмене
Интервенция
Доказателства
дерматит
на бременност
заболявания
Рестриктивна диета по време Няма
доказателства
за превенция
на атопични
Изключително
кърмене
с продължителност
поне 4
Няма
доказателства
за
превенция
на атопични
наРестриктивна
бременност диета по време заболявания
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месеца,
снижава
кумулативната
заболеваемост
от
заболявания с възможно изключение на атопичния
на кърмене
Няма
доказателства
за
превенция
на
атопични
атопичен дерматит и алергия към кравето мляко в
дерматит
Рестриктивна диета по време
заболявания
с възможно
на атопичния
Продължителност
на
първите 2 години
животсизключение
при
новородени
с висок
от
на кърмене
Изключително
кърмене
продължителност
поне риск
4
дерматит
изключително кърмене
развитие
на
атопични
заболявания
месеца, снижава кумулативната заболеваемост от

Доказателства
Няма доказателства за превенция на атопични
заболявания
Няма доказателства за превенция на атопични
заболявания с възможно изключение на атопичния
дерматит
Изключително кърмене с продължителност поне 4
месеца, снижава кумулативната заболеваемост от
атопичен дерматит и алергия към кравето мляко в
първите 2 години живот при новородени с висок риск от
развитие на атопични заболявания
Изключително кърмене с продължителност поне 3
месеца, профилактира епизодите на свиркащо дишане в
ранна възраст
Умерени доказателства, че атопичния дерматит може
да бъде забавен или предотвратен с използването на
хидролизирани млека в ранно детство при деца с висок
риск от развитие на атопични заболявания. Екстензивно
хидролизираните формули може да са по-ефективни от
частично хидролизираните формули при превенцията
на атопичните заболявания.
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системи). Има линеарна фармакокинетика, без данни за ак

дневен прием. Обемът на разпределение е 1,29 л/кг, плазменият
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Обзори

Алергични болести:
подходяща възможност
ли e bilastine?

Алергичните заболявания като астма, екзема, риноконюнктивит и уртикария са сред найчестите хронични заболявания и тяхната честота
в развитите страни се увеличава.
Биологичните ефекти на хистамина се
определят от свързването му с Н1 – рецепторите. Лекарствата, блокиращи това взимодействие
и последствията от него играят основна роля в
лечението на риноконюнктивита и всички видове уртикария [1].
Първа генерация Н1-антихистамини притежават допълнителни ефекти (с различно превалиране според химичната им структура като антимускаринови, анти-алфа-адренергични, 5 - хидрокситриптаминови - антисеротонинови, способност за преминаване на кръвно-ликворната
бариера - КЛБ), което съответно води до антихолинергични, хипотензивни ефекти, прояви от
централната нервна система - седативен ефект и
сомнолентност [1].
Втора генерация Н1-антихистамини са
предпочитаните медикаменти, поради тяхната висока селективност към Н1-рецепторите,
ниският им потенциал да преминават КЛБ, подобър фармакодинамичен и фармакокинетичен
профил, позволяващ еднократен дневен прием,
по-малко възможни или липса на лекарствени
взаимодействия, минимални странични ефекти
[1].
Придържането към препоръките на официално приети експертни документи – ръководства за лечение на ринити, конюнктивити и
уртикария налага използването на неседативни
Н1-антихистаминови препарати като средство
на първи избор, вкл. подлежи на обсъждане и
приемане в практиката на прием на по-високи от
обичайните дневни дози при трудно повлияващи
се пациенти, което засега е базирано на мнение
на експерти и единични проучвания [2].
Антихистаминовите медикаменти са хетерогенна група лекарства, въпреки общият те44

рапевтичен ефект. Н1- антихистамините не са
рецепторни антагонисти, както дълго време се
е приемало и този термин е възприет, а обратни агонисти (inverse agonists). Активната и неактивната форма на Н1-рецептора се намират в
равновесие. Хистаминът измества равновесието към активната форма и стимулира клетката.
Н1-рецепторите принадлежат към групата на
G – протеините, стимулирането им е свързано с
активиране на фосфолипаза С. Активирането на
NFκβ определя проинфламаторните ефекти. Обратно, антихистамините стабилизират неактивната форма. По този начин нивото на хистамининдуцираната стимулация зависи от баланса
между двете. Настоящата класификация представя тези медикаменти в две основни групи –
първа и втора (нова) генерация [1].
1. Първа генерация: Hydroxyzine,
Diphenhydramine, Chlorpheniramine
2. Втора генерация: Acrivastine, Cetirizine,
Desloratadine, Fexofenadine, Levocetirizine,
Bilastine.
Bilastine е най-новият инхибитор на Н1рецепторите и е регистриран вече в над 28 европейски страни за симптоматично лечение на
алергичен риноконюнктивит и уртикария при
възрастни над 12 години. По структура е пиперидинов препарат и не е производен на никой
от наличните антихистамини в практиката, а
представлява нова оригинална молекула. Той е
мощен, високо селективен Н1-антихистамин със
специфична фармакокинетична характеристика,
без чернодробен метаболизъм и много добър
профил на поносимост. Bilastine няма антимускаринови ефекти, кардиотоксични ефекти, не
води до сънливост и не повлиява способността
за шофиране. Не са намерени отклонения в лабораторните показатели, промени в ЕКГ и други
витални показатели [1,3].

часа, свързването с плазмените протеини е 84 - 90%. Фар
свойства на bilastine са резюмирани на табл. 1. [3,11]

Химическа структура

Оригиналната молекула 2 (2 - [4 - (2 - {4 [1 - (2 - Ethoxyethyl) - 1H - benzimidazol - 2 - yl]
- 1 -piperidinyl} ethyl) phenyl] - 2-methylpropanoic
acid) e с химическа структура подобна с тази
на пиперидинил – бензимидазоловата група
(Фиг.1).
Създаден е да отговори на всички изисквания за идеален антихистаминов медикамент от
втора генерация (да притежава антихистаминова активност, да няма седативен ефект, да не
Фиг. Фиг.
2 Плазмени
концентрации
на на
bilastine
в продължени
2 Плазмени
концентрации
bilastine
взаимодейства с чернодробните микрозомални еднократен орален прием на съответните дози( по [11])
в продължение на 48 часа след еднократен ораензими, да няма кардиотоксичен ефект, да има
лен прием на съответните дози( по [11])
бързо начало и голяма продължителност на действието) [1].
Метаболизъм:
Bilastine не се метаболизира, елиминира се
непроменен с урината и изпражненията - около
2/3 от приетата доза (67% във фецес, 33% в урина). Доказано е в клетъчни култури (от хепатоцити), че bilastine не се метаболизира, не инхибира
и не предизвиква активиране на цитохром Р450
изоензим. 96% от приетата доза се елиминира за
около 24 часа [3,11] .
Лекарствени взаимодействия:
Bilasine не се метаболизира и няма взаимодействия от този тип. Описаната зависимост от
Фармакокинетична
ФАРМАКОКИНЕТИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
храна и сок от грейпфрут (и други плодове са
характеристика
Абсорбция
и бионаличност
възможни) се дължи на повлияването на интестинални транспортни белтъци: Р-гликопротеин
Bilastine се абсорбира бързо при прием през устата, достигайки максимална
Абсорбция и бионаличност
и анийонен пептид ОАТР. При здрави доброволплазмена концентрация за около 1,3 часа (220 ng/ml) и бионаличност
Bilastine се абсорбира бързо при прием през
ци не на
е доказано въздействие върху общоизвестприблизително 60% [3,11] (Фиг.2). Потиска се от едновременно приемане
устата, достигайки максимална плазмена конните
Р450
инхибитори, какъвто е кетоконазол.
богати центрация
на мазнини храни
и плодови
Бионаличността
му може да се намали
за около
1,3 сокове.
часа (220
ng/ml) и биоВсе пак при едновременното им приложение за
с 30% наличност
при прием на
мазна храна и 60%
с около
25% (Фиг.2).
при обичайно хранене.
приблизително
[3,11]
период от 6 дни е отчетено повишаване на конПотиска се
от едновременно
приемане
на богати
Едновременният
прием
със сок от грейпфрут
намалява
бионаличността с 30%
центрацията на bilastine при липса на промени
мазнини храни
и плодови
сокове. Бионалич(порадина
взаимодействие
на растителни
флавоноиди
с интестинални транспортни
в клирънса, което не се дължи на чернодробен
ността
му можефармакокинетика,
да се намали с без
30%данни
при прием
системи).
Има линеарна
за акумулацияметаболизъм.
при 14
Има подобни резултати от изна
мазна
храна
и
с
около
25%
при
обичайно
храдневен прием. Обемът на разпределение е 1,29 л/кг, плазменият полуживот
е 14,5
следвания
с еритромицин и дилтиазем. Обяснянене. Едновременният прием със сок от грейпват се с взаимодействие с Р-гликопротеин. При
часа, свързването с плазмените протеини е 84 - 90%. Фармакокинетичните
фрут намалява бионаличността с 30% (поради
обичайна дневна доза 20 мг за 7 дневен прием
свойства на bilastine са резюмирани на табл. 1. [3,11]
взаимодействие на растителни флавоноиди с
на bilastine не е установен значим, потенциращ
интестинални транспортни системи). Има линедействието на бензодиазепините, ефект. Подобарна фармакокинетика, без данни за акумулация
ни са резултатите и при едновременен прием на
при 14 дневен прием. Обемът на разпределение
алкохол [3,11]) .
е 1,29 л/кг, плазменият полуживот е 14,5 часа,
свързването с плазмените протеини е 84 - 90%.
Фармакокинетичните свойства на bilastine са резюмирани на табл. 1. [3,11]
Фиг. 1 Химическа
структура на
bilastine
Фиг. 1 Химическа
структура

на bilastine

Фиг. 2 Плазмени концентрации на bilastine в продължение на 48 часа след
еднократен орален прием на съответните дози( по [11])
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Обзори
Табл. 1 Фармакокинетични свойства на bilastine

Обзори

А.

Б.

Фиг. 3 Процентна инхибиция на площта на индуцираните от хистамин еритем (А) и папула (Б)
във
времето
индивиди приели
bilastine (2,5, 5,на
10, 20
и 50 mg), cetirizine
10 mg и placebo ( по [4,5])
Фиг. 3 при
Процентна
инхибиция
площта
на индуцираните
от хистами

еритем (А) и папула (Б) във времето при индивиди приели bilastine (2,5, 5, 10, 20 и 5
Клинична
ефективност
mg), cetirizine
10 mg
и placebo ( по [4,5]) категорично различна от placebo като това се
и приложение
Алергичен ринит

отнася и за сезонен и целогодишен ринит. Отчетливо е подобрено качеството на живот и при
двата вида ринит [8].

Липсата
на седативен
Няколко различни
проучвания ефект
разглеж- се дължи на свързване със специфичн

дат ефикасността на bilastine спрямо cetirizine,

Уртикария

транспортни
белтъци,и които
се намират
наОтендотелната
повърхност
на съдовет
fexofenadine, desloratadine
placebo, като
са понаправени проучвания
за различни дози
ставяни различни цели, използвана е и Vienna

bilastine (2,5, 5, 10, 20, 50 мг) съпоставени с 10мг

на КЛБ
(като
р-гликопротеин),
които имат
изпомпваща
функция.
Challenge
Chamber
[6].
cetirizine
е установено, че
20мг bilastine потискат
Табл. 1 Фармакокинетични свойства
на bilastine
ФАРМАКОДИНАМИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

Антихистаминовите и антиалергични свойства на bilastine са потвърдени в
Фармакодинамична

vitro върху човешки мастоцити и гранулоцити)

различнихарактеристика
проучвания in vitro и in vivo. Свързва
се с Н1-рецепторите
с афинитет,
- потискане
освобождаването от мастоцитите
на
IL-4 и TNF-α, което го различава от другите ме-

сравним Антихистаминовите
с този на астемизол
и дифенхидрамин
и по-висок
отДоказана
този на
и антиалергични
дикаменти
от групата.
е и cetirizine
способност- и

свойства на bilastine са потвърдени в различта на bilastine да потиска хистамин-индуцирани
fexofenadine.
Bilastine антагонизира ефектите
на хистамина във висока степен.
ни проучвания in vitro и in vivo. Свързва се с
папула и еритем при здрави доброволци като

Н1-рецепторите
с афинитет, сравним
с този на
приbilastine
доза 20мг и с50мг
това30
става
по-бързо отколИзследвана
е възможността
за свързване
на
над
рецептора
и е

астемизол и дифенхидрамин и по-висок от този
кото с cetirizine. При сравнителен анализ между
на
cetirizine
и
fexofenadine.
Bilastine
антагониbilastine, cetirizineадренергични:
и placebo върху потискане
установено, че няма взаимодействие с мускаринови,
α1 и на
α2,
зира ефектите на хистамина във висока степен.
хистамин-индуцирана уртика е доказан сравИзследвана е възможността
за свързване на калциеви,
ним процент
на потискане с този нарецептори.
cetirizine [4]
брадикинининови:
b1 рецептори,
левкотриенови
bilastine с над 30 рецептора и е установено, че
(фиг. 3).
Наблюдава
се дозо-зависима
инхибиторна
активност при орално приложение.
няма взаимодействие
с мускаринови,
адренергични: α1 и α2, брадикинининови: b1 рецепЛипсата на седативен ефект се дължи на
Освентори,
този
ефектлевкотриенови
е доказанорецептори.
и противовъзпалително
действиетранспортни
(in vitro белтъвърху
калциеви,
Насвързване със специфични
блюдава се дозо-зависима инхибиторна активци, които се намират на ендотелната повърхност
човешки
мастоцити
и
гранулоцити)
потискане
освобождаването
от мастоцитите
ност при орално приложение. Освен този ефект
на съдовете
на КЛБ (като р-гликопротеин),
които
е доказано и противовъзпалително действие (in
имат изпомпваща функция.

на IL-4 и TNF-α, което го различава от другите медикаменти от групата. Доказана

е и способността
на bilastine да потиска хистамин-индуцирани папула и еритем
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при здрави доброволци като при доза 20мг и 50мг това става по-бързо отколкото

Изводите са, че потиска основните симхистамин-индуцираната уртика/еритем в същата
птоми (кихане, ринорея, сърбеж, конгестия, костепен (фиг. 2) [11].
нюнктивит) в обичайна дневна доза. Bilastine
По отношение на хронична идиопатична
КЛИНИЧНА
И ПРИЛОЖЕНИЕ
има
бързо начало наЕФЕКТИВНОСТ
действие, 24 часова продъуртикария: 20мг bilastine e показал по-голяма
лжителност, ефективност сравнима с тази
ефективност от placebo и сравним ефект с 5мг
Алергичен
на
cetirizine [7] иринит
desloratadine, по-висока от
levocetirizine [9](фиг. 4).
fexofenadine (особено като продължителност),

Няколко различни проучвания разглеждат ефикасността на bilastine спрям

Няма данни за използвани по-високи дози.

cetirizine, fexofenadine, desloratadine и placebo, като са поставяни различни цели
използвана е и Vienna Challenge Chamber [6].

Фиг. 4 Bilastine намалява AUC-TSS сигнификантно
от placebo
и сравИзводите са, че потиска основните симптомипо-добре
(кихане,
ринорея,
сърбеж
нимо с levocetirizine (AUCTSS: Площ има
под кривата
конгестия, конюнктивит) в обичайна дневна доза. Bilastine
бързоза начало н
Общия сбор за тежестта
симптомите:
сума на
действие, 24 часова продължителност, ефективност на
сравнима
с тази
на cetirizin
оценките за сърбеж, брой
на уртиките
максимален
[7] и desloratadine, по-висока от fexofenadine (особено
като ипродължителност
размер на папулите, запив дневниците
категорично различна от placebo като това се отнасясани
и за
сезоненнаипацицелогодише
ентите всеки ден) (по [9])

ринит.
е подобрено
животот
и при
двата
вида ринит [8].
Фиг. Отчетливо
4 Bilastine намалява
AUC-TSS качеството
сигнификантнона
по-добре
placebo
и

сравнимо с levocetirizine (AUC-TSS: Площ под кривата за Общия сбор за тежестта
Уртикария
на симптомите:
сума на оценките за сърбеж, брой на уртиките и максимален
размер на папулите, записани в дневниците на пациентите всеки ден) (по [9])
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От направени проучвания за различни дози bilastine (2,5, 5, 10, 20, 50 мг

Фиг. 4 Bilastine намалява AUC-TSS сигнификантно по-добре от placebo и
сравнимо с levocetirizine (AUC-TSS: Площ под кривата за Общия сбор за тежестта
на симптомите: сума на оценките за сърбеж, брой на уртиките и максимален
размерОбзори
на папулите, записани в дневниците на пациентите всеки ден) (по [9])
г/кг)[9,11], способността за шофиране [10], повлияване на QTc интервал в Фиг. 5 Bilastine сигнификантно
подобрява
терапевтични и над терапевтични дози (bilastine 20, 100 мг в комбинация
с
качеството на живот,
инхибитори на Р450), странични ефекти при 12 месечен прием (20 мг дневна
сравнимо с levocetirizine
(по [8])
доза), наличие на нежелани психомоторни ефекти (bilastine 20, 40, 80 мг, сравнено
г/кг)[9,11],
способността
за шофиране [10], повлияване на QTc интервал в
с хидроксизин
и placebo)[12].
терапевтични и над терапевтични дози (bilastine 20, 100 мг в комбинация с
инхибитори на Р450), странични ефекти при 12 месечен прием (20 мг дневна
доза), наличие на нежелани психомоторни ефекти (bilastine 20, 40, 80 мг, сравнено
с хидроксизин и placebo)[12].

Фиг. 5 Bilastine сигнификантно подобрява качеството на живот, сравнимо с
Фиг. 8 Влияние на
levocetirizine (по [8])

bilastine и hydroxyzine
върху способността за
шофиране,
приложен
дори в двойно по-висока
Поносимост
доза от препоръчваната
Клиничната ефективност на bilastine е доказана при едновременно
(по [10])
Фиг.
8
Влияние
на
bilastine
и
hydroxyzine
върху
способността
за
шофиране,
проследяване на параметрите, свързани с поносимостта: показателите от
приложен дори в двойно по-висока доза от препоръчваната (по [10])

електрокардиограмите, артериалното кръвно налягане, сърдечната честота,
Изводите са,
че медикаментът
е добре толериран,
профилът
муанализ.
наподобява
температурата,
показателите
на дихателната
система,
уринния

тозиНяколко
на placebo и няма
значими странични
ефекти [2][6][11](фиг.8).
проучвания
разгледали
възможните
параметри на
Фиг. 8 Влияние
на bilastine и са
hydroxyzine
върху способността
за шофиране,
приложен дори в двойно
по-висока дозаот
отbilastine
препоръчваната
(по [10]) на: прием на алкохол
взаимодействие
или повлияване
по отношение
Фиг. 9 Сънливост,
(в сравнение
с хидроксизин
и placebo
– bilastineпрофилът
в дози 20,
80 мг, алкохол 0,8
Изводите са,
че медикаментът
е добре толериран,
му наподобява
умора и свързани с лекарството нежелани реактози на placebo и няма значими странични ефекти [2][6][11](фиг.8).
ции (по [7])

Фиг. 9 Сънливост, умора и свързани с лекарството нежелани реакции (по [7])

от електрокардиограмите, артериалното кръвно
Bilastine сигнификантно подобрява и каЗАКЛЮЧЕНИЕ
налягане, сърдечната честота, температурата,
чеството на живот, сравнимо с levocetirizine [9]
След
приблизително
едно
десетилетие
без
иновации
в областта
на
показателите
на дихателната
система, уринния
(фиг. 5).
анализ.
Няма
данни
за
използвани
по-високи
дози.
антихистаминовите
препарати,
bilastineс елекарството
подходяща терапевтична
възможност.
Фиг. 9 Сънливост,
умора и свързани
нежелани реакции
(по [7])
Няколко проучвания са разгледали възможните параметри на взаимодействие или повлиПоносимост
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
яване от bilastine по отношение на: прием на
Клиничната ефективност на bilastine е доСлед приблизително едно десетилетие без иновации в областта на
алкохол (в сравнение с хидроксизин и placebo –
казана при едновременно проследяване на параантихистаминовите
препарати,
bilastine показателите
е подходяща терапевтична
bilastine ввъзможност.
дози 20, 80 мг, алкохол 0,8 г/кг)[9,11],
метрите, свързани
с поносимостта:
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Обзори
способността за шофиране [10], повлияване на
QTc интервал в терапевтични и над терапевтични дози (bilastine 20, 100 мг в комбинация с
инхибитори на Р450), странични ефекти при 12
месечен прием (20 мг дневна доза), наличие на
нежелани психомоторни ефекти (bilastine 20, 40,
80 мг, сравнено с хидроксизин и placebo)[12].
Изводите са, че медикаментът е добре толериран, профилът му наподобява този на placebo
и няма значими странични ефекти [2][6][11]
(фиг.8).
Заключение
След приблизително едно десетилетие без
иновации в областта на антихистаминовите

препарати, bilastine е подходяща терапевтична
възможност.
Негови основни качества са липсата на седативен ефект, високата антихистаминова активност и селективност към Н1-рецепторите,
наличие и на противовъзпалителна активност,
бързият (1 ч.) и продължителен (24 ч) ефект. Не
се метаболизира в черния дроб и няма нужда от
адаптиране на дозата при възрастни или пациенти с чернодробна и бъбречна недостатъчност. Не
потенцира действието на алкохола и бензодиазепините, не повлиява способността за шофиране.
Сравним е като ефект с останалите съвременни
препарати от втора генерация. Има отличен профил на поносимост, сравним с този на placebo.
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Проучване
за определяне ефекта
на двуседмично лечение
с монтелукаст
при пациенти
с хронична кашлица
Резюме
Въведение
Хроничната кашица е синдром, при който чувствителността на
проксималните дихателни пътища към кашлични стимули е патологично
повишена. Предполага се участието на левкотриените в механизма на
хроничната кашлица (ХК). Целта на настоящото проучване е да определи ефекта на двуседмично лечение с левкотриеновия рецепторен антагонист монтелукаст при пациенти с ХК.
Методи
21 пациента подписаха информирано съгласие и бяха включени в
проучването, от които 14 (9 жени, средна възраст 43 години) приключиха
участието след лечение с монтелукаст 10 мг (Alvokast, Alvogen LTD). Субективното усещане за дискомфорт, дължащ се на кашлицата, беше определено с валидиран въпросник (LCQ). Допълнително в началната визита
пациентите попълниха и въпросник, свързан с наличие на оплаквания,
дължащи се на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Кашличният праг към две най-широко използвани кашлични вещества – лимонена
киселина и капсаицин, беше определен чрез тяхното инхалиране в последователни двойно покачващи се концентрации. Бяха изследвани температурата на издишания въздух (ТИВ), нов неинвазивен маркер, отразяващ възпалението по дихателните пътища, фунционално изследване на
дишането (ФИД), както и лабораторни маркери за системно възпаление.
Резултати
Пациентите съобщиха значително субективно подобрение на оплакванията от кашлица. Статистически значимо намаление имаше и в кашличната чувствителност и в лабораторните маркери за възпаление. Нямаше промяна в стойностите на ТИВ и ФИД. Никой от пациентите на
съобщи за странични реакции, свързани с лечението.
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Заключение
Пациентите с хронична кашлица съобщиха за значимо подобрение
на състоянието след 14 дневно лечение с монтелукаст. Липсата на динамика в ТИВ и ФИД изключва участието на дисталните белодробни отдели в кашличната патология. Значителна промяна беше отчетена в параметрите на системно възпаление, подчертавайки възпалителната генеза
на кашлицата. Пациентите с ГЕРБ се повлияха значително от противовъзпалителното лечение с монтелукаст.
Ключови думи: хронична кашлица, монтелукаст, маркери на възпаление.
Abstract
Rationale
Different conditions bring about inflammatory changes which render the
tissues of the proximal airways more susceptible to tussigenic stimuli, shaping
the clinical expression of the syndrome chronic cough (CC). Leukotrienes
could be implicated in the mechanism of CC. The aim of our study was
to assess the effects of two-week treatment with the leukotriene receptor
antagonist montelukast in patients with CC.
Methods
Out of 21 patients with CC who consented to take part in the study,
14 (9 women, mean age 43 years) returned for a follow up visit after 2
weeks treatment with 10 mg daily montelukast (Alvokast, Alvogen LTD).
Subjective perception of discomfort due to cough was assessed by means of
validated cough questionnaire (LCQ). Patients were also asked to complete
questionnaires to determine whether they had features consistent with gastrooesophageal reflux disease (GERD). Cough reflex sensitivity was measured
by giving the subjects to inhale incremental doubling concentrations of
tussigenic agents with allegedly different mechanisms of action: citric acid
(CA) and capsaicin (Caps). Exhaled breath temperature, a non-invasive
marker of lower airway inflammation, was measured using portable device
(X-Halo, Delmedica Investments, Singapore). Lung function was evaluated
by Schiller SP-10 spirometer (Switzerland). Cell counts, eosinophil cationic
protein (ECP), lactoferrin, myeloperoxidase (MPO) were determined in blood
to assess systemic inflammation.
Results
After 2 weeks treatment with montelukast patients documented
significant improvement of the discomfort they experienced due to cough:
from 78.5 (mean) ± 5.7(s.e.m.) to 104.9 ± 5.3. Cough threshold for capsaicin
(concentration index for eliciting 5 consecutive coughs) increased significantly
from mean 2.36 ± 0.36 to 3.50 ± 0.25, P=0.001 but not for citric acid (2.43 ±
0.30 to3.36 ± 0.46, P=0.07). Significant reduction was observed in the values
of lactoferrin (from 9.94 ± 0.46 to 9.01 ± 0.49) and ECP (from 17.33 ±2.91 to
11.29 ±1.70); there was a rise in MPO (from 7.87 ± 0.46 vs to 8.90 ± 0.50).
Exhaled breath temperature and pulmonary function were not significantly
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affected by the montelukast treatment. None of the patients reported any side
effects
Conclusion
Patients with chronic cough reported significant relief of their symptoms
after two weeks of treatment with montelukast. No lower airway involvement
was documented by EBT and spirometry measurements. Markers of
systemic inflammation like ECP, lactoferrin and MPO changed significantly,
highlighting their role in the pathogenesis of CC. Moreover, patients in whom
GERD could play a role also experienced significant improvement of their
cough related quality of life after treatment.
Key words: chronic cough, cough threshold, montelukast, leukotrienes,
markers of inflammation

Въведение
Кашлицата е един от най-често срещаните
оплаквания от стана на пациентите. Механизмите на кашлицата са добре известни. Вредните
въздействия оказват влияние основно върху два
вида рецептори – бързо адаптиращи се миелинизирани влакна и немиелинизирани С-влакна
(1). В изследването на кашличния праг основно
се изпозват две вещества – лимонена киселина
и капсаицин с различни механизми на дразнещо
действие.
Хроничната кашлица се определя като
кашлица, продължаваща повече от 8 седмици.
При имунокомпетентни индивиди, които са непушачи, без отклонения в рентгенографията на
бял дроб и неприемащи АКЕ-инхибитори, кашлицата основно се дължи на три причини: 1)
кашличен синдром от горни дихателни пътища
(UACS), също известен като сидром на задно
носно стичане (PNDS), 2) астма и 3) гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)(2). PNDS
обединява много различни състояния (риносинуит, алергичен и неалергичен ринит), които
основно се хактеризират със стичане на възпалителен секрет в назофаринкса. Възпалението
на централните и дистални отдели на дихателните пътища е основна характеристика на много
бронхообструктивни състояния, при които често
кашлицата е основен или единствен симптом.
ГЕРБ е третата по честота причина за хронична
кашлица, която може да се дължи на микроаспирация на стомашно съдържимо в ларинго-фа52

ринкса или на рефлекторно вагусово дразнене.
Освен тези причини, при изграждането на терапевтична схема трябва да се имат предвид и
други по-редки причини – бронхиектазии, бронхогенни тумори, туберкулоза.
Левкотриените са възпалителни медиатори,
продукти на арахидоновата киселина, които се
произвеждат от редица клетки, сред които мастоцити, еозинофили, базофили, бронхиални
епителни клетки. Монтелукаст е левкотриенов
рецепторен антагонист, които противодейства на
бронхоконстрикторните и възпалителни ефекти
на левкотриените. Той е одобрен за добавъчно
лечение при астма, но ефекта му върху други
патологични състояния, като хронична кашлица,
не е изследван.
В настоящото пилотно проучване ние наблюдавахме в реални клинични условия влиянието на монтелукаст върху субективното
възприятие за кашлица и върху кашличния праг
и маркерите на локално и системно белодробно
възпаление.
Методи
Дизайнът на проучването беше пилотно,
тип „реален живот”. Бяха включени 14 пациента от Клиниката по алергология и астма към
Александрвска болница (9 жени и 5 мъже на
възраст между 15 и 69 години). Всички пациенти отговаряха на включващият критерии за
кашлица продължаваща 8 или повече седмици и
на изключващите критерии за пушене, бремен-

ност, употреба на АКЕ-инхибитори и системни
дизвиква 5 последователни закашляния или силкортикостероди, съпътсващо тежно заболяване,
но изразена кашлица се определя като кашличен
ХОББ. Субективните и обективни параметри
праг за съответното вещество.
бяха измерени преди и след двуседмично лечеЗа статистическата обработка на демографние с монтелукаст (Алвокаст, Alvogen LTD) 10
ските данни използвахме дескриптивен анализ.
мг, приет вечер. Проучването беше одобрено от
Стойностите на отделните параметри преди и
местната етична комисия Резултати
на Александровска
след лечение бяха сравнени и проверени за наболница.
личие на зависимост. Стойности при P<0.05 се
Като маркер за субективното възприятие
приемаха за статистически значими.
Характеристиките на пациентите, завършили проучването, са представен
на кашлицата използвахме българска версия
на въпросника Leicester Cough Questionnaire
Резултати
таблица 1. Нито един от пациентите на съобщи за странични ефекти, свърза
(LCQ), а за определяне на оплаквания свързани
с рефлуксна патология беше използван въпросХарактеристиките на пациентите, завълечението с Алвокаст. Субективно всички съобщиха за пълно или почти п
ник Frequency Scale for the Symptoms of GERD
ршили проучването, са представени на таблица
(FSSG).
Нито един от пациентите на съобщи за страизчезване на кашлицата, 1.
което
отговаряше и на резултатите от въпросника за кашл
Обективните изследвания по време на нанични ефекти, свързани с лечението с Алвокаст.
чалната визита и след 14 дневно лечение с АлСубективно всички съобщиха за пълно или почкоито показаха значително
подобрение след лечение (78.5 ± 5.7 преди сравнено с 1
вокаст се състояха в измерване на виталните поти пълно изчезване на кашлицата, което отговаказатели (кръвно налягане и±пулс),
температура
ряше и нае,че
резултатите
от въпросника
кашли5.3 след,
P<0.001). Интересно
при пациенти
с данниза за
ГЕРБ, субектив
на издишан въздух (ТИВ), ФИД, определяне на
ца, които показаха значително подобрение след
кашличен праг за лимоненаподобрение
киселина и беше
капса-значително
лечение
(78.5 ± 5.7Показателите
преди сравнено
104.9 ±
по-изразено.
на сбелодробната
функц
ицин, както и диференциална кръвна картина и
5.3 след, P<0.001). Интересно е,че при пациенмаркери за алергично и неутрофилно
възпалети с данни(ФИД
за ГЕРБ,
субективното
подобрение
локално белодробно
възпаление
и ТИВ)
не показаха
значимо измене
ние – общи ИгЕ, еозинофилен катионен протеин
беше значително по-изразено. Показателите на
(ЕСР), С – реактивен протеин,
лактоферин
мибелодробната
функция
и локалнои за
белодробно
вследствие
на илечението.
Кашличният праг
за капсаицин
лимонена киселина
елопероксидаза. ТИВ беше измерена с портативъзпаление (ФИД и ТИВ) не показаха значимо
вен термометър (X-Halo, Delmedica
Investments
изменение,
вследствие
на лечението.
Кашличнималка степен,
претърпя значимо
повишение.
(Фиг.
1)
LTD, Singapore) според стандартизиран протоят праг за капсаицин и за лимонена киселина в
кол (3). Форсираният витален капацитет, форсипо-малка степен, претърпя значимо повишение.
раният експираторен обем за 1 сек и върховия
(Фиг. 1)
експираторен дебит бяха измерени със
спирометър Schiller SP-10 (Switzerland).
Кашличният праг беше определен съобразно указанията на Европейското респираторно общество (4). Накратко от
изходни разтвори на лимонена киселина
1000 mmol/l и капсаицин 100 µmol/l преди всяко отделно измерване бяха приготвяни 6 разтвора с двойно намаляващи
концентрации. За инхалиране на разтвора използвахме ултразвуков небулизатор
(Omron MicroAir), като всяко измерване
започваше с физиологичен разтвор като
негативна контрола, последвано от инхалиране на тусигенните разтвори в повишаващи се концентрации като концентрацията на разтворите не беше известна
на пациентите, за да се избегне елемента
Фиг.1 Кашличен праг за капсаицин и лина сугестия. Най-ниската концентрация
монена киселина преди и след лечение с монФиг.1 Кашличен праг за капсаицин и лимонена киселина преди и след лечение с монтелук
на лимонена киселина и капсаицин, която претелукаст.
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От лабораторните резултати се наблюдаваше значително намаление на лактоферина и ЕСР,
но повишение на миелопероксидазата. Останалите кръвни показатели не се измениха значимо.
Обсъждане
Хроничната кашлица представлява сериозен здравен проблем за пациентите и терапевтично предизвикателство за лекарите. Независимо, че кашлицата при астма успешно се контрлира съобразно препоръките на GINA (5), все
още няма стандартизирано лечение за хроничната кашлица, дължаща се на пост-назален дрип
синдром или ГЕРБ. В тези случай лечението
най-често е емпирично. Настоящото проучване
целеше именно кашлицата при тези две патологични състояния.
Левкотриените са основни възпалителни
медиатори, които дирижират възпалителните
процеси между мастоцити, базофили, еозинофили и епителни клетки, взаимодействайки с
техните рецептори. Левкотриеновите рецептори участват в голям брой патологични процеси
включващи оток на лигавицата, пролиферация
на гладкомускулни клетки в бронхиалната стена, активащия на възпалителни клетки. Резултатите от нашето проучване не показаха значимо
изменение на броя на еозинофилите, което беше
очаквано, тъй като изходната му стойност не
беше завишена. Въпреки това, еозинофил-катионния протеин, като маркер на еозинофилна
активация, се намали значително, което може да
индикира ролята на еозинофилното възпаление
при пациенти с пост-назално стичане. Значително понижение се наблюдаваше и в стойностите
на лактоферина, който отразява ефективността
на монтелукаст и при неутрофилен тип възпаление. Интересно е да се отбележи, че стойностите
на миелопреоксидазата се повишиха, противно
на теоретичните очаквания, което може да се
обясни с взаимодействието между левкотриени-

те и МПО (6). Има литературни данни, които показват ролята на МПО в разграждането на левкотриените, а тъй като монтелукаст действа върху
рецепторите и не оказва влияние върху количесвото на левкотриените, възможно е ответно повишение на МПО, неободимо за инактивиране
на неутилизираните левкотриени.
Двуседмичното лечение с Алвокаст намали
значимо чувствителността на кашличния рефлекс към капсаицин и независимо, че намаление
се наблюдаваше и за лимонената киселина, там
резултатите не достигнаха статистическа значимост. Капсаицинът е свързан основно с неврогенен тип на възпаление и действа върху немиелинизараните С-влакна заедно с други възпалителни медиатори като хистамин, брадикинин,
простагландини и субстанция Р. Вероятно е чрез
намаляване на възпалителния товар, монтелукаст да увеличава кашличния праг, намалявайки
чувствителността на рецепторите.
Лечението с монтелукаст не предизвика
промени в параметрите на долните дихателни
пътища – ТИВ и функционалното изследване на
дишането, което показва,че при тези пациенти
хроничната кашлица не се дължи на патологични процеси в дисталните белодробни отдели.
Нашето проучване има недостатъци свързани основно с малкия брой пациенти, но и с липсата на контролна група. Въпреки това, основната цел беше да се определи терапевтичната
ефективност на монтелукаст в реални клинични
условия, което се доказа в съчетание с отличен
профил на безопастност. Необходими са допълнителни проучвания, за да се определи оптималата продължителност на лечение, както и
продължителността на терапевтичния ефект. В
заключение може да се отбележи, че лечението на кашличния синдром от горни дихателни
пътища, отделно или в съчетание с ГЕРБ е резонно, но допълнителни предимства и възможни недостатъци би следвало да се проучат позадълбочено.

Таблица 1. Характеристика на пациентите, участващи в проучването.
Характеристики на пациентите
(n=14)
Възраст [години]

Средна стойност = 43

СО = 17

Пол [брой (%)]

жени = 9 (64)

мъже = 5 (36)

Атопия [брой (%)]

ДА = 3 (21)

НЕ = 11 (79)

Общ IgE [IU/mL]

Средна стойност = 69.9

граница = 28.2 ÷ 96.6

Алергичен ринит [брой (%)]

ДА = 3 (21)

НЕ = 11 (79)

Синосинуит [брой (%)]

ДА = 5 (36)

НЕ = 9 (64)

PNDS

ДА = 8 (57)

НЕ = 6 (43)

ГЕРБ

ДА = 5 (36)

НЕ = 9 (64)

Продължеителност на кашлицата

Средна стойност = 27

граница = 8 ÷ 72

LCQ резултат

Средна стойност = 78.6

СО = 21.3

FSSG реаултат

Средна стойност = 9.9

СО = 7.8

ФВК % преди лечение

Средна стойност = 110.6

СО = 19.9

ФЕО1 % преди лечение

Средна стойност = 111.2

СО = 19.2

ТИВ

Средна стойност = 34.46

СО = 0.54

СО = стандартно отклонение

ЛИТЕРАТУРА
1. Chung KF, Pavord ID. Prevalence, pathogenesis, and causes
of chronic cough. Lancet. Apr 19
2008;371(9621):1364-74.

itrov VD. Measurement of exhaled
breath temperature in science and
clinical practice. Breathe 2012; 8 (3):
187-92.

2. Palombini BC, Villanova CA, Araújo
E, Gastal OL, Alt DC, Stolz DP, et al.
A pathogenic triad in chronic cough:
asthma, postnasal drip syndrome,
and gastroesophageal reflux disease.
Chest. Aug 1999;116(2):279-84

4. A.H. Morice, G.A. Fontana, M.G.
Belvisi, S.S. Birring, K.F.Chung,P.V.
Dicpinigaitis, J.A. Kastelik, L.P. McGarvey, J.A. Smith,M. Tatar and J.
Widdicombe, ERS TASK FORCE
ERS guidelines on the assessment of
cough, Eur Respir J 2007; 29: 1256–
1276

3. Popov TA, Kralimarkova TZ, Dim-

54

Променливи

5. GINA. Global Initiative for Asthma –
Guidelines www.ginasthma.org
6. Lee CW, Lewis RA, Tauber AI,
Mehrotra M, Corey EJ, Austen KF
The myeloperoxidase-dependent metabolism of leukotrienes C4, D4, and
E4 to 6-trans-leukotriene B4 diastereoisomers and the subclass-specific
S-diastereoisomeric sulfoxides. The
Journal of Biological Chemistry
[1983, 258(24):15004-15010]

55

Оригинални изследвания
Светлан
Дерменджиев 1,
Таня Кралимаркова2,
Мария Стаевска2,
Наталия Стоева3,
Цветелина Лазарова2,
Тодор Попов2,
Васил Димитров 2
Отделение по
Професионални
заболявания и
Алергология,
УМБАЛ”Свети Георги”
ЕАД – гр. Пловдив, МУПловдив;

Оригинални изследвания

все по-близо
до „идеалния”
инхалаторен
кортикостероид

1

Клиничен Център по
Алегология, Медицински
Университет - София
2

Болница Токуда,
София, България
3

Резюме
Създаването на система за ефективен контрол на астмата неизбежно
е свързано с разработване и внедряване в клиничната практика на нови
препарати. Има нарастващи потребности от използване на такъв тип инхалаторен кортикостероид, чиято фармакокинетика и свойства да позволят достигане на оптимални резултати по отношение на ефикасност, таргет-ефект, подобрен контрол на астмата, минимизиране на страничните
ефекти. Цел на настоящето проучване е оценка на дългосрочния ефект от
приложение на ciclesonide за контрол на астмата. Получените резултати
от приложението на ciclesonide вдъхват надежда, че постигането на оптимален контрол на астмата не е химера, а реално постижима цел.
Ключови думи: инхалаторни кортикостероиди, фармакокинетика,
критерии за контрол на астмата.
ABSTRACT
The creation of a system for effective asthma control is inevitably related
to the development and implementation of new therapies in the clinical
practice. There is an increasing demand of such inhaled corticosteroids, which
pharmacokinetics and properties allow the achievement of optimal results
concerning their efficacy, target-effect, improved asthma control, minimal
adverse events. The aim of this paper is to assess the long term effect of
the ciclesonide application for asthma control. The results from the use of
ciclesonide give the hope, that the achievement of optimal asthma control is
not a chimera, but a real attainable aim.
Key words: inhaled corticosteroids, pharmacokinetics, asthma control
criteria
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ВЪВЕДЕНИЕ
Инхалаторните кортикостероиди (ИКС)
имат ключова роля в контрола на астмата [1].
След въвеждането в практиката на система от
критерии за контрол, базирани на утвърдените и
периодично актуализиращи се стандарти, залегнали в Глобалната инициатива за астма (GINA),
в редица програмни документи на WAO, EAACI,
в Международния (2006, 2009, 2010) и в Българския (2008) консенсус за астмата, един от найважните въпроси на нашето съвремие е цената,
на която се постига и поддържа оптималния контрол на заболяването. Акцентът в проучванията
през последните години е не толкова и не само
във финансовите измерения на предлаганите
продукти, а касае в по-голяма степен стремежa
към постигане на оптимална терапевтична ефективност при максимално редуциран до напълно
безопасен профил на контролиращото лечение
[2-4]. Това са и критериите, които на практика
осигуряват на пациентите оптимална социална
активност , обезпечават комфорт в бита и на работното място.
Предимствата на ciclesonide, които осигуряват добър терапевтичен отговор и превръщат
препарата в предпочитано средство за контрол
на астмата от специалистите-алерголози произтичат от физико-химичните и фармакокинетични особености на медикамента, а именно : малък
размер на частиците (1,1-1,3 мкм), позволяващ
достигане до малките дихателни пътища, висока белодробна депозиция (52%) в сравнение
с използваните до сега ИКС, 100%-на конверсия на циклезонид (CIC) в активния метаболит
desisobutyryl-ciclesonide (Des – CIC) от естеразите на бронхиалния епител, висока степен на
свързване с кортикостероидния рецептор, обезпечаваща много добър противовъзпалителен
ефект, висок процент на свързване с плазмените
протеини (99%) – гаранция за системна безопасност, липидна конюгация осигуряваща продължително противовъзпалително действие и еднократно дневно приложение. Mалкият размер
на частиците позволява незначителна депозиция
в устната кухина, с което в значителна степен намалява и рискa за изява на така характерните за
предшестващата генерация ИКС локални лигавични странични ефекти [5].
Цел на настоящето проучване е оценка на
дългосрочния ефект от приложение на ciclesonide

за контрол на астмата.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проведени са две еднотипни наблюдателни
епидемиологични проучвания за оценка на контрола на астмата чрез използване на инхалаторен кортикостероид (ciclesonide) през 1 година
[6, 7]. Във всяко от проучванията са включени
пациенти с контролирана астма, преминали на
лечение с ciclesonide от терапевтична схема с
друг инхалаторен кортикостероид от 36 клинични практики от цялата страна. Пациентите
са изследвани двукратно през месец. Използван
е адаптиран за България вариант на Въпросник
за Контрол на Астмата (ACQ, Asthma Control
Questionnaire). Допълнително, пациентите са
давали субективна оценка на своя комфорт от
лечението на астмата с помощта на визуалноаналогова скала (VAS). За статистически анализ
на данните са използвани вариационен анализ,
t-тест на Стюдънт-Фишер, непараметрични тестове при анализ на качествени показатели или
такива, с разпределение различно от нормалното
(хи-квадрат, точен тест на Фишер и др.). Използван е статистическия софтуер SPSS (версия 11).
РЕЗУЛТАТИ
Първото проучването (ПП) включва 471 пациента на ciclesonide (група А, средна възраст
42±18 години, 285 (60.5%) жени) и 385 пациенти на други инхалаторни кортикостероиди (група Б, средна възраст 44±19 години, 220 (57.1%)
жени), обичайно предписвани в България. Не
се установи статистически значима разлика във
възрастово-половата структура на наблюдаваните пациенти от двете групи (p>0.05).
Второто проучване (ВП) включва 654 пациента на ciclesonide (средна възраст 44±18 години, 390 (59.6%) жени), сравнени с 471-те пациента от Група А на първото проучване (ПП). Не
се откри статистически значима разлика между
възрастта и разпределението по пол на пациентите от сравняваните групи (p>0.05).
При двете проучвания се установи значително подобрение в удовлетвореността от лечението, измерено чрез въпросника за оценка
контрола на астмата (ACQ) и визуално-аналого57
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вата скала (VAS), по-силно изразено при пациентите от второто проучване (ВП) (Диаграма 1).
По-малкo са документираните екзцaрбации при
пациентите от второто проучване спрямо тези
от първото (1.2% спрямо 6.2%, p<0.001). Не се
установи статистически значима разлика между
двете проучвания по отношение нежеланите реакции с възпаление на гърлото (p>0.05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преминаването към ciclesonide като поддържаща терапия при астма се приема добре от
пациентите. Изхождайки от специфичните за
ciclesonide фармакокинетични особености и
механизъм на действие, и чрез обработване на
данните по утвърдената в дизайна на проучването методика и скала, постигнатите до сега

резултати доказват убедително ползата от препарата за предотвратяване на екзацербациите и
поддържане адекватен контрол на астмата при
постигане на минимални странични ефекти.
През последната година у нас се наблюдава ранно включване на комбинирани /стероид
плюс дългодействащ бета-2 агонист/ препарати
при интермитентна и персистираща лека астма, извършвано от част от лекарите, лекуващи
бронхиална астма /наблюдение на В. Димитров
и колектив на Клиничния център по алергология/. Считаме, че няма никакво основание за
такъв подход, който противоречи на официалните международни документи и при наличието
на почти съвършен моностероиден инхалаторен
препарат, който е обект на настоящата статия и
който отговаря на всички изисквания за безопасност и контрол на съответните стадии от развитието на астмата.

Богдан Петрунов;
Георги Николов
Лаборатория по
алергия, НЦЗПБ
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Диаграма 1. Удовлетвореност от лечението с ciclesonide, измерено чрез

Диаграма
1. Удовлетвореност
от лечението
с ciclesonide, измерено чрез визуално‐аналоговата
визуално-аналоговата
скала
(VAS)
скала (VAS)
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Не може да се отхвърли интракутанният тест
за диагностични нужди. Той се използва от алерголозите в много страни по света /Скандинавските
страни, Русия, Полша, Чехия и др./, особено в случаите когато се работи с бактериални или фунгиални алергени. Това е особено важно когато се търси
изясняване състоянието на клетъчно-медиирания
имунитет на пациента и се отчитат реакциите на
24-48 час. Не трябва да се забравя също, че интракутанният тест, макар и по-малко специфичен от
Prick–теста, е по-чувствителен и може да открива
по-ниска степен на сенсибилизация, която може да
е със съществена клинична стойност. От значение е
също и характера на използвания алерген и как производителят го е стандартизирал. Конкретно това се
отнася за българските алергенни препарати, производство на БулБио-НЦЗПБ – от домашен прах, от
косми и пърхот на животни, от бактерии и плесени,
от индустриални продукти и някои храни, които се
прилагат чрез интракутанен тест.
Определяне размера на кожната реакция
след Prick-тест
Въвеждането на алергена чрез интракутанен
или Prick-тест предизвиква класическа алергична
реакция от бърз тип in vivo въз основа взаимодей-

ствието му с фиксираните в кожата хомоложни антитела от клас IgE и отделянето на хистамин. Тази
реакция се демонстрира чрез т.н. Триада на Люис,
която е израз на локалното действието на хистамина: централен оток/папула /weal/, заобиколен от
червен кант и по-широка еритемна зона /flare/. При
отчитането на реакцията трябва да се имат пред вид
двата основни елемента: отока/папулата и еритемата, като се измерват техните два взаимно перпендикулярни диаметри и се взима средната стойност. Не
може само по едемата /папулата да се получи добра
оценка на кожната реакция. Еритемата е също много важна и даже в САЩ има препоръка на Bureau
of Biologics на FDA да се измерва само тя, тъй като
по-добре характеризира специфичността на кожната реакция.
Концентрацията на хистамина
използван за положителна контрола
Съгласно дългогодишния световен опит и препоръките на Скандинавската асоциация по алергология с хистаминов стандарт от 1 mg/ml хистамин
хидрохлорид за Prick-тест и 0,1 mg/ml хистамин хидрохлорид за интракутанен тест в разтвор на Coca
се получават много добре изразени кожни реакции,
които показват нормалната кожна реактивност на
пациентите (положителна контрола). Такива хистаминови стандарти се използват и при приложението на българските алергенни препарати за кожно
изпитване.
Размер на кожните реакции
При Prick-тест най-добре е да се отчитат като
положителни кожните реакции с размер на папулата
и еритемата ≥ на 5 mm. По-малките кожни реакции
са съмнително положителни, могат да се дължат
на техниката на убождането и нямат сериозна клинична стойност, особено що се касае до приеманeто
им за показател с оглед провеждане на специфична
имунотерапия с даден алерген или алергени. Трябва
да се има пред вид също обстоятелството, че размерът на реакцията зависи много от уреда/иглата, с
който се извършва пробата. Българските алергенни
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препарати са стандартизирани по начин, по който за
положителна реакция да се приема тази, която е ≥ 5
мм в диаметър.
Препоръчвания набор от алергени
за ежедневна работа
Наборът от алергени, който се препоръчва
трябва да се съобрази с местните условия: климат,
географското положение, характер на флората и
фауната, начина на живот, дори различните социални фактори, които определят вида и характера
на алергизиращите фактори. Като се има това пред
вид, всяка страна или регион трябва да определя
основния набор от алергени, които да се използват
в ежедневната алергологична практика.
Значението на изходния материал
/суровини/ за качеството
на алергенните препарати
Пределно ясно е, че качеството на алергенните препарати за кожно-алергични проби или специфична имунотерапия и специално тяхната специфичност, зависи основно от изходните материали и
суровини, от които те са произведени. Това определя необходимостта да се използват алергенни препарати изготвени от суровини характерни за дадената страна или регион, което гарантира специфичността и ефективността на получените резултати
от приложението им за диагностика или лечение.
Различни видове специфични IgE
антитела
Когато се коментира съвпадението на резултатите от кожите проби с тези от тестовете in vitro,
трябва да се има пред вид, че специфичните IgE
1. Медицински стандарт по клинична
алергология, 2012, МЗ.
2. Алергенни препарати за диагностика
и лечении, Ръководство, 2008, НЦЗПБ.

антитела са три различни вида по локализацията
им в организма. Първият вид са т.н. кожно-свързани IgE антитела или реагини, вторият вид са циркулиращите в телесните течности и третият вид
са клетъчно-свързаните по повърхността на базофили, мастоцити, лимфоцити и др. Те не са равномерно разпределени и практически е невъзможно
да има пълно съвпадение на резултатите получени
при тяхното определяне чрез кожни проби, серологични тестове /ЕЛИЗА, РАСТ и др./ или клетъчни
тестове /базофилна дегранулация, лазерна флоуцитометрия и др./.
Кожно-алергични проби на деца
под 3 години
Кожно-алергичните проби чрез Prick- тест на
деца под 3 години нямат сериозна диагностична
стойност. Това се дължи на факта, че тяхното извършване върху деца в тази малка възраст технически
е много трудно. Пробите често се компрометират и
получената кожна реакция не е реална. Освен това,
трябва да се има пред вид, че детската кожа е много богата на течности и кожната реакция, особено
еритема, се разпростира на по-широка зона, което затруднява обективното отчитане. Поради тези
причини е правилно кожно-алергични проби да се
извършват на деца над 3 години.
Кой има право да извършва
кожно-алергични проби?
Категорично трябва да се каже, че кожноалергични проби могат и трябва да се извършват и
интерпретират само от специалист-алерголог, който носи и съответната отговорност за това. Това изискване е ясно регламентирано в нашия Стандарт
по клинична алергология.
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