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Остър субхордален
ларингит и ролята на
алергичното възпаление
Резюме: Субхордалният ларингит или (ларинготрахеитът , псевдокрупът, крупът) е изключително честа респираторна патология.
Тя е причина за приблизително 15% от всички посещения по
спешност на деца в центровете за спешна медицинска помощ
или приемните кабинети на многопрофилните болници.
Терминът круп обединява цялата остра патология на дихателните пътища, обхващаща супраглотичното пространство, глотисът,
субглотисното пространство и тахеята, водеща до остро настъпило намаление на въздухопотока през тези области, респективно и
на вентилацията, и оксигенация .
Въпреки факта, че това е добре позната и по правило с благоприятен ход патология, еволюцията на нейното лечение е значителна
през годините: от излагането на болните деца на хладен и влажен
въздух до прилаганите през последните години инхалаторни и
мощни парентерални глюкокортикостероиди.
С оглед на това, че в етиологията на острия ларинготрахеит и
най-вече при рецидивиращите му форми се подозира подлежащо
алергично заболяване и в терапевтичен аспект често се прилагат
антихистамини като част от лечението на тази патология. Статията има за цел да анализира мястото на алергичното възпаление
като рисков или компликиращ острия ларингит фактор.
Ключови думи: Остър ларинготрахеит, алергично възпаление, дисфункция на гласните връзки, остра вирусна инфекция, инхалаторни кортикостероиди.
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Обзори
Zlatko Dimitrov,
pediatric allergologist
Hospital - Tokuda,
Sofia

Acute laryngitis and
the role of allergic
inflammation
Summary: Acute laryngitis or (laryngotracheitis, pseudocroup, croup) is
very frequent respiratory pathology. It accounts approximately 15%
of all children‘s outpatients or emergency visits of general hospitals.
	The term croup unites all acute pathologies of the airways, comprising
supraglottic space, glottis, subglottic space and taheyata, leading to
acute decrease in airflow occurring in these areas, respectively, and
ventilation and oxygenation.
Despite the fact that it is well known and generally with favorable
pathology course, the evolution of its treatment is significant over the
years: from exposure of sick children to cool and moist air, to those used
in recent years - potent inhaled and parenteral glucocorticosteroids.
In view of the fact that in the etiology of acute laryngotracheitis and
especially in recurrent forms often is suspected underlying allergic
disease. In therapeutic aspect often are applied antihistamines such as
part of the treatment of this pathology.
	The article aims to analyze the site of allergic inflammation as a risk
or complicating factor for acute laryngitis.
Keywords: Acute laryngotracheitis, allergic inflammation, vocal cord
dysfunction, acute viral infection, inhaled corticosteroids.

Субхордалният ларингит или (ларинготрахеитът , псевдокрупът , крупът) е изключително честа респираторна патология. Тя е
причина за приблизително 15% от всички посещения по спешност на деца в центровете за
спешна медицинска помощ или приемните кабинети на многопрофилните болници.
С оглед точна дeфиниция на тези термини
е необходимо допълнително уточнение предвид различното използване на тези понятия в
англоезичната литература и в използвана доскоро източно-европейска терминология, при
която понятието круп беше запазено за дифтерийния круп. Той на практика след повсеместното въвеждане на ДТК ваксинацията вече не
се наблюдава.

Терминът круп обединява цялата остра
патология на дихателните пътища, обхващаща
супраглотичното пространство, глотисът, субглотисното пространство и тахеята, водеща до
остро настъпило намаление на въздухопотока
през тези области, респективно и на вентилацията, и оксигенация.
За улеснение в статията ще бъде използван наложилият се и широко използван в
България термин – остър ларинготрахеит.
Честотата на хоспитализациите в пиковите сезони есен – зима с остър ларинготрахеит
достигат до 30 % от патологията на дихателните пътища в общопрофилните детски отделения. Това е причината да се актуализират
периодично данните за тази патология и да се
5

Обзори
фиг 1. Анатомия на ларинкс

оптимизира прилаганото лечение.
Въпреки факта,че това е добре позната
и по правило с благоприятен ход патология,
еволюцията на нейното лечение е значителна
през годините: от излагането на болните деца
на хладен и влажен въздух до прилаганите
през последните години инхалаторни и мощни
парентерални глюкокортикостероиди .
От остър ларинготрахеит боледуват найчесто деца от 6 мес. до 3 год. възраст с пик
при децата на 2 год. , като общата честота от 6
мес. възраст до 6 год е около 6% от тази популация. При по-големите деца заболяването се
среща по-рядко поради увеличения диаметър
на въздухоносните пътища. По-често засегнат
е мъжкия пол в съотношение 3:2 момчета/момичета.
Етиологията на острия ларинготрахеит е
предилекционно вирусна. Той се причинява от
риновируси, парагрипни вируси, грипни вируси, аденовируси и коронавируси. Като само
парагрипните вируси са причина за повече от
66% от всички случаи. Много по-редки причинители са микоплазма пневмоние и хламидия
пневмоние. Риска от заболяване на близкото
6

обкръжение на болен от остър ларинготрахеит
е около 15% , в зависимост от причинителя и
възрастовата група.
Заразяването се извършва по въздушнокапков път или след контакт с контаминирани
повърхности и последващо докосване на конюнктиви , носна или устна лигавица.
Инфекцията основно попада в носа и назофаринкса , разпространява се и обхраща
най-често ларинкса и трахеята , по-рядко и
бронхите, причинявайки Ларинготрахеобронхит.
Хистологично възпалението, обхващащо
споменатите зони, характеризира се с оток
и клетъчна инфилтрация на ламина проприя,
субмукозата и адвентицията. Инфилтрата е
богат на лимфоцити, макрофаги, плазматични
клетки и неутрофили.
Инфекцията с парагрипни вируси води
до активация на хлоридните канали и инхибиране на натриевата реабсорбция, което причинява оток на лигавицата.
Отока на лигавицата води до нарушена
подвижност на гласните връзки и поява на
дрезгав глас.

Обзори
Някои автори използват термина спазмодичен или алергичен круп при повтарящи се
епизоди на Остър ларингит, когато няма явни
признаци на инфекция, което не дава възможност да се приеме обичайната етиология. При
тези пациенти като предразполагащ фактор
се приемат наследственост или повишена емоционалност.
В действителност под термина спазмодичен круп следва да се има предвид дисфункция на гласните връзки (VCD). Тя протича с
парадоксална аддукция на гласните вързки по
време на инспириум или при двете фази на дишане. Среща се при деца над 3 год. възраст,
вероятно и при по-малки, но в тези случаи
изследването е трудно и не се използва в рутинната практика. Предполага се използване
на фиброларингоскоп със съответна оптика
и възможност за запис на прегледа с оглед
внимателен анализ след това. Освен това фиблоларингоскопията дава добри резултати в
момента на пристъп , спонтанен или след провокация, докато в междупристъпния период
може да не се визуализира дисфункция.
Установената честота на дисфункцията
на гласните връзки (VCD) e около 10-15% от
всички пациенти с бронхиална астма, неотговарящи на оптимално лечение. Проучване
на Newman et al , обхащащо 95 пациенти от
1984 до 1991гг установява, че тя е свързана
по-често на бронхиална астма: при 53 пациенти и по-рядко се среща самостоятелно при
42 пациенти. Данните за детската възраст са
ограничени поради изброените трудности на
изследването.Тя е най-висока при по-големите
14-15 год. деца, като в 85% от случаите пациентите са от женски пол. Основни провокиращи фактори за появата на VCD са физическо/
емоционално напрежение, ГЕРБ, инхалиране
на химически иританти, инфекция на горните
дихателни пътища, задно носно стичане.
Ларингофарингеален рефлукс е друга
причина за рецидивиращи „Остри“ ларинготрахеити. Това е вид гастро-езофагеален рефлукс (ГЕР ), при който стомашно съдържимо
регургитира, преминавайки и горния езофагеален сфинктер , попадайки в носоглътката.
Там киселото съдържимо влиза в контакт с
чувствителната и богата на кашлични рецеп-

тори задна фарингеална стена, както и с назофаринкса. В детската възраст характерни симтоми на ГЕР с ларингофарингеален рефлукс
са:
- хронична кашлица;
- дрезгав глас;
- стридор;
- цианоза;
- аспирация;
- апнея;
- ненаддаване на тегло;
- повтарящи се (рекурентни) серозни отити поради дисфункция на евстахиевата тръба.
По-големите деца съобщават за парене и
болка зад гръдната кост.
За пръв път връзка между ЛОР патология
и гастро-езофагеален рефлукс (ГЕР ) е предположена от Coffin през 1903 г, когато той приема, че регургитиращо стомашно съдържимо
и съдържащата се в него стомашна киселина водят до поява на ларингеални и назални
симптоми. Впоследствие други автори намират връзка между ГЕР и друга респираторна
патология като: ларингомалация, субглотисна
стеноза, ларингоспазъм, бронхоконстрикция,
рефлексогенна апнея, отит и риносинуит.
Понятието алергичен остър ларинготрахеит (круп) може да се използва с основание
само в случаите на оток на горните дихателни пътища, респективно и на субхордалното
пространство след ужилване от ципокрили
насекоми или ангионевротичен оток (вроден
или придобит). В тези случаи има характерни
анамнестични данни и клинична картина, която дава възможност да се отдиференцират като
етиологичен фактор. Обикновено се наблюдава при фамилии, страдащи от дефицит на С1
естеразен инхибитор в 85% от случаите на наследствен ангиоедем. По-рядко се наблюдава
функционален дефицит , както и специфична
форма, срещаща се само при жени.
В случаите на остър ларинготрахеит ,причинен от насекоми, установяването на етиологичен фактор не причинява трудности. Пациентите или техните родители съобщават за
болезнено ужилване , почти винаги с различна
по големина локална реакция, както и появили се непосредствено след това оток на лицето
или затруднено дишане.
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Характерните симптоми на остър ларинготрахеит са добре познати на практикуващите педиатри и включват неспецифични
симптоми като хрема, кашлица, температура,
най-често до 39оС. Няколко дни след това се
появяват и признаците на субхордален ларингит: дрезгав глас, честа, понякога мъчителна
и неспирна непродуктивна кашлица. Типичен, различно изразен по тежест инспираторен
стридор. Стридорът се изостря при физическа
активност. Наличието му в покой говори за наличие на дихателна недостатъчност. Трябва да
се помни, че децата с тежка обструкция могат
да имат слабо изразен „тих“ стридор. В тези
случаи се установява епигастрален, интеркостален или тотален тираж. Като тежко усложнение може да се развие респираторен арест,
обикновенно при тежък пристъп на кашлица.
Обикновено децата с остър ларинготрахеит
не изглеждат интоксикирани. Описаните симптоми са по-изразени през нощните часове,
което води до прегледи в Спешни отделения
предимно в интервала между 22 ч и 4 ч.
В случаите на така наречен спазмодичен
круп обикновено не се установяват предшестващи симптоми, детето изглежда привидно
здраво, стридорът и кашлицата се появават
внезапно.
При повтарящи се епизоди на остър ларинготрахеит трябва де се мисли за споменатия ларингофарингеален рефлукс. В тези случаи пристъпите намаляват или изчезват след
лечение на рефлукса.
С оглед унифицирана оценка тежестта
на острия ларинготрахеит може да се използва разработената от Westley скала за оценка
(Westley score). В тази скала се оценяват 5 показателя.
● Инспираторен стридор – няма 0, при активност – 1, в покой - 2;
● Тираж – няма 0, лек 1, умерен 2, тежък
3;
● Въздухопоток – няма 0, лек 1, изразен 2;
● Цианоза – няма 0, при активност 4, при
покой 5 ;
● Степен на съзнание – нормална 0, подтиснато 5.
Точков сбор <3 отговаря на лек пристъп,
между 3-6 средно-тежък, а над 6 на тежък
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пристъп.
Разработена е и друга скала за оценка
от Alberta Clinical Practice Guideline Working
Group.
● Лек пристъп – епизодична лаеща кашлица, липса на инспираторен стридор в покой,
липсващ или лек интеркостален и/или югуларен тираж.
● Средно-тежък – честа лаеща кашлица,
доловим инспираторен стридор в покой, интеркостален и/или югуларен тираж. Липсващо
или леко изразено неспокойствие.
● Тежък - честа лаеща кашлица, изразен
инспираторен стридор в покой, югуларен тираж, изразено неспокойствие.
● Заплашваща дихателна недостатъчност
- честа лаеща кашлица, доловим стридор в покой, сънливост или нарушено съзнание.
Диференциална диагноза трябва да се
прави с други заболявания, протичащи с обструкция на горните дихателни пътища:
● Чуждо тяло в дихателните пътища
● Епиглотит
● Дифтерия
● Ларингомалация
● Травматични увреждания на ларинкса
● Перитонзиларен абсцес
● Инфекциозна мононуклеоза
● Хередитарен ангиоедем
● Инсекталергия
Диагностични методи.
Анамнезата и клиничната картина в преобладаващия брой случаи са напълно достътъчни
за поставяне на диагноза остър ларинготрахеит. Промените в параклиничните изследвания
са неспецифични. Кръвната картина и ДКК
могат да демонстрират лимфоцитоза , което е
в покрепа на преобладаващата вирусна етиология на заболяването. Зачително изразената
възпалителна активност , ускорената СУЕ или
увеличен CRP налагат изключване на бактериална инфекция – остър тонзилит, перитонзиларен абсцес, бактериален трахеит, епиглотит.
Специфични вирусологични изследвания не се провеждат в рутинната медицинска
практика с оглед диагностика на това заболяване.
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Огледът на орофаринкса има за цел да
изключи наличие на чуждо тяло, дифтерия,
тонзилит, перитонзиларен абсцес , оток
на увулата и езика при алергични реакции,
епиглотит – визуализира се силно хиперемиран, оточен, проминиращ епиглотис. До
скоро огледът на орофаринкса при дете с
остър епиглотит се смяташе за опасен поради възможността да се индуцира бронхоспазъм и респираторен арест. Такива случаи
обаче не се документират, същевременно с
това при непроведен оглед на орофаринкса
може да се пропусне изброената в частта на
ДД животозастрашаваща патология.
При данни за наследствена обремененост за Хередитарен ангиоедем, наличие
на отоци в областта на лицето и затруднено вдишване, успоредно с рутинните лабораторни изследвания е необходимо да се
анализират и стойностите на комплемента
– С3 и С4. При наследствен ангиоедем се
установява нисък С4 и нормален С3. В тези
случаи пациентите следва да се насочват за
консултация с детски алерголог.
Пулсоксиметрията е достатъчно добър
метод за определяне тежеста на заболяването. Обикновенно стойностите са >95%
satO2. При тежки пристъпи със силно ограничение на въздухопотока се наблюдава и
десатурация. Измерването на този показател е полезно с оглед добавяне на кислородотерапия при пациентите с по-тежко протичане. Отклонения в алкалното-киселинно
равновесие настъпват при тежък и продължителен пристъп, с развитие на умора на
дихателната мускулатура и най-често се
проявяват с хипоксемия и хиперкапния.
Рентгеново изследване на шийна област е рядко прилаган метод за диагностика. То не е задължително при неусложнени
форми, но при изпълнена по подходящ начин рентгенография може да се визуализират типични за субхордалния ларингит
рентгенови промени, както и да се изключи
чуждо тяло,някои видове на вродени аномалии на дихателните пътища, бактериален
трахеит – задебелена трахея, епиглотит, тумори и др.

фиг 2. Рентгенография на дете с остър
ларинготрахеит, демонстрираща
стеснение на трахеята в проксималната
част.
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сърдечната честота и наличието на тираж.
При фебрилетет и продължителна тахипнея е възможно да се установи и дехидратация предвид увеличените инсенсибилни
загуби. При възможност се прави опит детето да бъде успокоено от родителите и да
се избягват болезнени манипулации, тъй
като продължителния плач води до повишени кислородни нужди и по-лесно развитие
на умора на дихателната мускулатура. При
кърмачетата и децата в ранна детска възраст
с тежък Остър ларинготрахеит (оценка >6
по скалата на Westley ), респективно с дихателна недостатъчност в покой се прилага
кислородотерапия , като може да се наложи и обдишване с амбу. При влошаване на
състоянието с развитие на дихателна умора
и хиперкапнея се пребягва до ендотрахеална
интубация, като лечението продължава в отделение по реанимация или интензивен сектор на детско отделение.
Крайъгълният камък в медикаментозното лечение на острия ларинготрахеит са
глюкокортикостероидите. Тяхната водеща
роля се обуславя от противовъзпалителния
и протиовооточния ефект . Те инхибират
синтезата на IL-1 и IL-2, TNF, TAF(PLA),
намаляват синтезата на метаболитите на
арахидоновата киселина (левкотриени) чрез
инхибиране на фосфолипаза А2 (така наречения висок блок).
Фиг. 3 Схема на синтеза на проинфламаторни медиатори.
Мемранни фосфолипиди
↓ ← Фосфолипаза А
Арахидонова киселина
↓ ↓
Циклооксигеназа 5-липооксигеназа
↓↓
ПростагландиниЛевкотриени
Противооточното действие на тази група медикаменти се дължи на намаляването на
капилярната дилатация и пермиабилитет. Те
са достатъчно ефективни при тежък, среднотежък и леко протичащ остър ларинготрахеит. Намаляват нуждата от приложение на
адреналин и нямат съществени странични
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ефекти при краткотрайно приложение. Под
краткотрайно приложение се приема продължителност до 14 дни ,и при дози до 1 мг/кг
може да се прекрати бързо за два-три дни,
без опасения от нежелани ефекти. При лечението на Остър ларинготрахеит обикновенно се прилагат значително по-кратки
курсове. Това е желателно да се обяснява на
родителите, тъй като в повечето случаи под
влияние на интернет-информация те изпитват страх от тази група лекарства.
При приложение на кортикострероиди
следва да се обсъди медикамента, дозата и
начина на приложение.
Въпреки че в нашата страна предпочитание се отдава на метилпреднизолона, значително по-голям брой проучвания, включително и сравнителни, има с дексаметазон
при остър ларинготрахеит. Следната съпоставка обяснява тази тенденция: ако сравняваме противовъзпалителния ефект и условно приемем този на Хидрокортизона за 1,
то Метилпреднизолонът има 5 , а Дексаметазонът 30 пъти по мощен ефект при липсващ минералкортикоиден такъв. Плазменият полуживот на Дексаметазона достига до
54 часа, което означава, че еднократното му
приложение може да осигури противовъзпалителен ефект до три дни, което е обичайната продължителност на лечението. За сравнение, при Метилпреднизолона плазменият
полуживот е от 12 до 36 часа. За това се налага да се прилага двукратно за 24 ч.
Клинични проучвания сочат ,че дозата
на Дексаметазон от 0.15 мг/кг е съпоставимо ефективна с тези от 0.3мг/кг и дори 0.6
мг/кг, което освен по-ниската комулативна
доза, необходима за достигане на ефект и
по-малката вероятност от развитие на нежелани лекарствени реакции, дава и предимство при изчисляване на икономическите
показатели. При сравнение на отделни кортикостероиди е установено ,че еднократното приложение на Преднизолон в доза 1 мг/
кг води до по-чести рецидиви в сравнение с
посочената минимална , еднократна доза на
Дексаметазон. Подобен извод би могъл да се
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направи и по отношение на Метилпреднизолона, предвид еднаквият им с Преднизолона
плазмен полуживот, за което са необходими
допълнителни проучвания.
Начинът на приложение може да бъде
пер ос, интрамускулно или интравенозно.
При малките деца за предпочитане е парентералният път на приложение.
Инхалаторното приложение е друг , алтернативен начин за използване на кортикостероиди при Остър ларингторхеит. До
скоро, поради липса на сраняващи отделните кортикостероиди и начина им на приложение проучвания, при лечение на среднотежък и тежък круп кортикостероидите се
прилагаха единствено парентерално.
След натрупване на повече данни за
ефективността на инхалаторните кортикостероиди може да се разшири допълнително
тяхното приложение. В настоящия момент
разполагаме с няколко глюкокортикоидни

молекули за инхалаторно приложение с мощен противовъзпалителен ефект: fluticasone
furoate, fluticasone propionate, budesonide и
beclometason dipropionate . Като изключим,
че не всички имат регистрация в детската
възраст, единствено budesonide има индикации за лечение и на остър ларинготрахеит
при деца над 6 мес възраст. В тези случаи
се препоръчват по-високи дози от конвенционално прилаганите при контролиращото
лечение на бронхиална астма. При приложение на суспензия с budesonide (0.25mg/
ml) при остър ларинготрахеит се препоръчва двуктратно приложение през интервал
от 30 мин на 1 мг (2 амп.) от лекарството
или максимално допустимата дневна доза
за детската възраст от 2 мг (4 амп.) еднократно с пулверизатор. На следващата фигура се демонстрира сравнение на ефекта от
приложение на дексаметазон през устата ,
дексаметазон интрамускулно и на будезонид
инхалаторно, сравнени с плацебо.

Фиг. 4 Сигнификантно подобрение на оценката на круп спрямо плацебо в терапевтичните
групи на 24, 48 и 72-ри час p=0.000 , след приложение на инхалация с 0.5 мг budesonide, 0.6 мг/кг
dexamethasone i.m., 0.6 мг/кг dexamethasone per os, плацебо група. Çetinkaya F.,et al ,Pediatrician
and Pediatric Allergist in Sisli Etfal Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Фиг. 4 Сигнификантно подобрение на оценката на круп спрямо плацебо в
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терапевтичните групи на 24, 48 и 72-ри час p=0.000 , след приложение на инхалация
с
0.5 мг budesonide, 0.6 мг/кг dexamethasone i.m., 0.6 мг/кг dexamethasone per os,
плацебо група. Çetinkaya F.,et al ,Pediatrician and Pediatric Allergist in Sisli Etfal Education
and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
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Подобни резултати получава и Terry
P. Klassen, MD и сътрудници , но след приложение на 2 мг budesonide, сравнимо с 0.6
мг/кг dexamethasone per os и dexamethasone
0.6 мг/кг i.v.
JAMA. 1998;279(20):16291632. doi:10.1001/jama.279.20.1629, както и
Geelhoed GC1, Macdonald WB. Pediatr Pulmonol
1995 Dec; 20(6):355-61. и др. автори.
При средно-тежко и тежко протичащ
остър ларинготрахеит с изразена инспираторна диснея в съображение влиза приложението
на адреналин под форма на инхалация. Въпреки, че няма ясно изработени и единни критерии за приложението му, биха могли да се използват следните индикации:
● Тежък остър ларинготрахеит
● Прогресивно влошаващ а се инспираторна диспнея
● satO <92%
Развор за инхалации се приготвя като 1
амп. адреналин 1мг/1 мл се разтваря с 3 мл
NaCl 0.9%. Така полученият разтвор за инхалация се прилага в доза 0.1 мл/кг до 1 мл, като
инхлацията може да бъде повторена при необходимост след 30 мин. В голям брой публикации се препоръчват значително по-високи
еднократни дози. В някои страни се предлага
готов разтвор за инхалации, рацемичен адреналин (смес от равни части лявовъртящ и дясновъртящ изомер), който не е достъпен у нас.
След инхалаторно приложение на адреналин
значително намалява вероятността за интубация или трахеотомия.
Други методи на лечение:
Активно прилаган в педиатричната практика метод е инхалирането на NaCl 0.9%
(100% влажност). Този подход е безопасен,
лесно приложим в клинични, амбулаторни
и домашни условия, и е евтин. Той обаче не
се препоръчва в съвременните ръководства
за лечение на остър ларинотрахеит, особенно
при средно-тежките и тежките форми. Редица
проучвания сочат, че той няма предимство по
отношение на круп точковия сбор на 30-та и
60-та минута по сравнение с 40% влажност на
вдишвания въздух. Той има място при леките,
самоограничаващи се форми на заболяването.
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Друга често прилагана група медикаменти при остър ларинготрахеит в нашата страна
са антихистамините. Те често се назначават
и при така наречената „алергична“ кашлица.
В тези случаи е необходимо да се дефинират
заболяванията, водещи до въпросното състояние. Това са алергичен ринит, алергичен риноконюнктивит , алергичен риносинуит или
пристъп на бронхиална астма. Не би следвало
да се използва термина „алергична“ кашлица, без да се конкретизира дадена патология.
Алергичната реакция при остър ларинготрахеит може да се подозира единствено при оток
на горните дихателни пътища, причинен от
ужилване на ципокрили насекоми. В тези случаи антихистамините са част от лечението.
Хередитарният ангиоедем, който по своята проява симулира остър алергичен оток, не
се повлиява от анхистамини и от кортикостероиди. При неговото развитие пациентите незабавно се траспортират в медицинско звено
с готовност за трахеотомия (УНГ или Реанимация). Лечението включва рекомбинантен
аналог на човешки С1 естеразен инхибитор
(Ruconest) в доза 50 IU/кг или ПЗП 10-15 мл/
кг при липса на такава възможност.
При всички останали случаи на остър ларингторахеит основните усилия на лечението
са свързани с описаните по-горе оток и възпаление на ларингеалната лигавица. Антихистамините нямат противооточен ефект , а с противовъзпалителен разполагат анхистамините
от трета генерация (деслоратадин, левоцетиризин, биластин, рупатадин), но той e слаб и
се проявява при продължително приложение,
което от своя страна е безсмислено при лечение на остър ларинготрахеит. Антихистамините не се препоръчват при лечение на остър
ларинготрахеит. Тяхното приложение излишно оскъпява терапията, не води до скъсяване
на пристъпа или до намаляване на точковия
сбор при оценка на круп. Като допълнение
към терапията те могат да бъдат приложени
при деца с подлежащо алергично заболяване
– алергичен ринит, алергичен риноконюнктивит, бронхиална астма с алергичен ринит, тъй
като вирусните инфекции водят до влошен
контрол на тези заболявания.
Антитусивните медикаменти са неефек-
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тивни и не трябва да се прилагат при круп.
Антибиотичното лечение, предвид етиологията на заболяването не се препоръчва като
рутинна терапия. То има място при бактериална суперинфекция или придружаващо заболяване като остър тонзилин, остър риносинуит,
бактериален трахеит и др.
Заключение: Острият ларинготрахеит е
често срещано в педиатричната практика за-

боляване. Неговото лечение в повечето случаи е достатъчно успешно , ефективно и не
представлява проблем за опитните педиатри.
Въпреки това е необходима периодична ревизия на съвременните данни с оглед още пооптимално приложение на терапевтични методи , скъсяване на болничния престой , цената
на лечението и максимална адаптация към
особеностите на всеки отделен пациент.
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АНАФИЛАКСИЯ ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА,
КЛИНИЧНА И
ДИФЕРЕНЦИАЛНА
ДИАГНОЗА
Резюме: Анафилаксията е спешно клинично състояние и всички здравни
специалисти трябва да бъдат запозати с неговото остро и продължително протичане. Общоприети, широкоразпостранени дефиници на
анафилаксията са”сериозна застрашаваща живота генерализирана
или системна реакция на свръхчувствителност” и „сериозна алергична
реакция”, която e бърза в началото и може да причини смърт. Тежките, животозастрашяващи реакции, въз основа на международни проучвания се изчисляват на 0.05-2%. Основните отключващи фактори
са храна, медикаменти, ужилване от инсекти от разред Hymenoptera, в
20% от случаите етиологичния фактор остава неиндифициран. Относителното им значение варира в зависимост от възрастта и проучванията в отделни географскитe области. Храните са най-честата причина
за анафилаксия при деца като поленовата алергия и астма се считат за
важни рискови фактори.Медикаментозната алергия и инсект-алергия
са по-чести при възрастни отколкото при деца. В сравнение с мъжете
възрастните жени имат по-висока честота на анафилаксия като цяло
и конкретно за растителни храни и нестероиднпротивовъзпалителни
средства/НПВС/. Анафилаксията е спешно състояние и бързата оценка и лечение са от критично значение-медикамент-от първа линия
е интрм.адреналин. Принципите на лечение се прилагат при всеки
един пациент с анафилаксия независимо от всички отключващи фактори, които могат да присъстват по всяко време на острия епизод.
Първоначалното базисно лечение, което всички здразви специалисти
трябва да могат да го осигурят дори и в зона на ниска степен на ресурсите е животоспасяващо. По-нататъшното проследяване на пациента
от специалист е от съществено значение за доказване на възможните
етиологични фактори, оценка на риска, както и за предотвратяване
на бъдещи епизоди чрез разработване на персонализирани стратегии
за намаляване на риска, включително и провеждане на алерген-специфична имунотерапия, ако е възможно. Обучение на пациентите и
техните придружители е също от съществено значние.
Ключови думи: анафилаксия; системна алергична реакция; епинефрин/адреналин/; авто-инжектор; хранителна алергия; медикаментозна алергия; инсект алергия; имуномодулация
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ANAPHYLAXIS AETIOLOGY, PATHOGENESIS,
CLINICAL AND
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
Summary: Anaphylaxis is a clinical emergency, and all healthcare
professionals should be familiar with its recognition and acute
and ongoing management. Worldwide, anaphylaxis definitions in
common use are: “a serious, life-threatening generalized or systemic
hypersensitivity reaction” and “a serious allergic reaction that is
rapid in onset and might cause death. Lifetime prevalence based
on international studies is estimated at 0.05% - 2%. Key triggers
include food, drugs, and Hymenoptera sting insects; in up to 20%, the
elicitor is not identified. Their relative importance varies with age and
geography studied. Foods are the most frequent cause of anaphylaxis
in children, with pollen allergy and asthma being important risk
factors. Drug- and Hymenoptera venom-triggered anaphylaxis are
more common in adults than in children.Compared to males, adult
females have a higher frequency of anaphylaxis in general and
specifically to plant foods and nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAID).Anaphylaxis is a medical emergency, and prompt assessment
and management are critically important.First-line treatment for
anaphylaxis is intramuscular adrenaline.
	The principles of treatment apply to all patients, with anaphylaxis
from all triggers, who present at any time during an acute episode.
Basic initial treatment what all healthcare professionals should be
able to provide, even in a low resource area is lifesaving. Specialist
follow-up is essential to investigate possible triggers, to perform a
comprehensive risk assessment, and to prevent future episodes by
developing personalized risk reduction strategies including, where
possible, commencing allergen immunotherapy. Training for the
patient and all caregivers is essential.
Keywords: anaphylaxis; systemic allergic reaction; epinephrine
(adrenaline); auto-injector; food allergy; drug allergy; Hymenoptera
venom allergy; immune modulation
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Препоръките на WAO* са създадени в отговор на липсата на глобални насоки за анафилаксия. Включват участието на повече от 100
специалисти по алергология/имунология от 6
континента.
Базирани на най-добрите наличните
доказателства и подкрепени от публикации
към 12.2010г. Тези препоръки са непроменени
и клинично значими.
Актуализация на база данни е публикувана през 2012г.
През 2012г. и началото на 2013г. са отчетени големи постижения в следните области:
 по-нататъшно характеризиране на фенотиповете при пациентите;
 развитие на in vitro тестове за някои
алергени, които спомагат за разграничаване на клинично риск за анафилаксия от асимптомна сенсибилизация;
 проучвания, свързани с фармакокинетиката на епинефрин (адреналин), вкл.
проучвания на автоинжектор;
 рандомизирани контролирани проучвания за имунотерапия с храни за превенция на анфилаксия индуцирана от
храни.
Препоръките на EAACI* са изготвени от работна група TASKFORCE ON ANAPHYLAXIS
и са част от Насоките за хранителна алергия и
анафилаксия, публикувани през 2014г.
 Отличителни характеристики вкл. поставянето на специален акцент върху
практическите въпроси, свързани с
профилактика и лечение на анафилаксията в дългосрочен план.
Съществува и International consensus on
(ICON) anaphylaxis** публикуван през май
2014г. - консенсусен документ обединяващ
препоръките на WAO, EAACI, AAAAI за лечение и поведение при анафилаксия.
Представят:
 Рискови фактори за тежки или фатални реакции, ко-фактори, които
задълбочават анафилаксията;
 Рискови пациенти - бременни жени,
бебета, възрастните хора и ССЗ;
 Клинична и диференциална диагноза
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 Първоначално базисно лечение, необходимостта от спешни мерки и
това трябва да е възможно дори и
в зона с ниска степен на ресурсите,
напр. по време на полет.
 Лечение на анафилаксия в здравни
заведения;
 Профилактика, оценка на риска и
дългосрочна превенция
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Сериозна, застрашаваща живота генерализирана реакция на свръхчувствителност
или остра алергична реакция най-често от
I-ви тип, но за разлика от атопията анафилаксията не е генетично детерминирана.
		
ЕAACI дефинира анафилаксията като
тежка застрашаваща живота системна реакция на свръхчувствителност, която се характеризира с бързо начало с прояви от страна на
ДС и/или ССС, потенциално застрашаващи,
често, но не винаги асоциирани с кожно-лигавични промени.
 Важно е, че нито едно от определенията не включват думата «шок».
Правилният термин e „анафилаксия“
и е за предпочитане пред „анафилактичен шок“, защото шокът не е
задължително да се наблюдава при
всички пациенти с анафилаксия.
Терминът „анафилаксия“ трябва да се използва с предимство пред термини като
„алергична реакция“, „остра алергична
реакция“, „системна алергична реакция“,
„остра IgE-медиирана реакция“, „анафилактоидни реакция“ или „псевдо-анафилаксия.
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Истинската глобална вероятност за настъпване на анафилаксия от всички отключващи фактори е неизвестна поради няколко
причини:
 Непознаване от страна на пациента/
настойници, недооценяване на състоянието от медицинските специалисти;
 Анафилаксията има остро и неочаквано начало, варира по тежест и може да
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отзвучи и спонтанно;
 Смъртните случаи, свързани с анафилаксия често не се диагностицирани
като такива в резултат на липсата на
историческа информация от очевидци,
оскъдност на конкретните патоанатомични промени at post-mortem, както и
липсата на болестно-специфичен лабораторен тест;
 Международната класификация за кодове на болесите на СЗО (ICD-10) се
съсредоточава върху анафилактичния
шок и не покрива пълната гама от отключващи фактори, което означава, че
не всички случаи на алергия могат да
бъдат регистрирани в рутинните системи за база данни.
 Въпреки това анафилаксията не е рядкост и вероятността за настъпване изглежда се увеличава, въпреки че има
географски вариации.
Тежките реакции се изчисляват на
0.05 % - 2.0 %.
 АнШ се среща в 5.5 % от всички случаи на остра лекарствена алергия
Като цяло процентът на смъртност е
нисък ~ 0.001%.
ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С АНАФИЛАКСИЯ
Този раздел включва преглед на:
 Рискови фактори за тежкa или фаталнa
анафилаксия;
 Кo - фактори, потенциращи настъпването на анафилаксия;
 Клиничната диагноза;
 Лабораторни изследвания;
 Диференциална диагноза
Рискови фактори за тежки или фатални
реакци са: 1.фактори свързани с възрастта-рискови контингенти-деца, бременни
жени, възрастни хора 2.придружаващи заболявания-заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната ситема, атопични болести-бронхиална астма, алергичен ринит,
екзема;мастозитоза, клонални нарушения
в Ма ред 3.употреба на медикаменти-АСЕинхибитори, β-блокери, НПВС, алкохол,
антидепресанти, седатива и др.

Ко-фактори, които улесняват настъпването на анафилаксия: остри инфекции, физическо усилие/съществува АнФ индуцирана от физ.усилие/прекъсване на рутинни
действия-напр.по време на полет, емоционален стрес, пременструален статус при
жените
Неимунологични рискови фактори за фатално протичаща анафилаксия:
 Лечение с АСЕ-инхибитори, β-блокери
 Бронхиална астма
 Сърдечно-съдово заболяване
При пациенти с инсект алергия факторите,
които значимо допринасят за фатално протичаща анафилаксия са :
 Възраст;
 Повишени изходни стойности на серумната триптаза;
 Липса на уртикария и ангиоедем по
време на анафилаксията;
 Начало на симптомите в рамките на 5
мин след ужилването;
 Лечение с ACE-инхибитори, β-блокери.
 Предшестваща тежка реакция
ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНАЗА
НА АНАФИЛАКСИЯ
Основен момент в актуализацията на препоръките от 2013 год.е откриването на нови етиологични фактори и усъвършенстване методите
за тяхното потвърждение.
• Деца с клинично проявена реакция към
фъстъци, са имали по-високи нива на
спец. IgE към Ara h1, Ara h2 и Ara h3
от асимптомни, но чувствителни към
фъстъци.Елевацията на IgE към Ara h2
е основния фактор, допринасящ за точна диференциация между клинична
реактивност към фъстъци и асимптомна сенсибилизация
• Galacto-oligosacharides - къса верига с
нискомолекулно тегло-нов отключващ
фактор за IgE медиирана анафилаксия
при деца на средна възраст 6год.
• Galactose-α 1,3-galagtose – нов отключващ фактор на IgE медиирана анафилаксия към желатин.
• При анафилаксия зависима от брашно
и индуцирана от физическо усилие, IgE
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•

•

•

•
•

антитела към рекомбинантен omega 5
-gliadin са откриваеми в повече от 80%
от пациентите.
В тяхно отсъствие, може да бъде полезно да се определи IgE реактивност към
други пшенични протеини като α-β-γглиадин и високо молекулния глутен.
Отрови:
Истинска двойна позитивност към
отрова от пчела и оса е трудно да се
разграничи от кръстосана реактивност
към тези отрови.
Само 47% от 76 пациенти, които
са двойно позитивни, реагират на
recombinant species-specific major
allergens (rSSMA) към пчела и оса.
Специфичността на IgE към rSSMA е
висока, особено за отрова от оса.
Надежден метод за диагностициране
на алергия към оса/ стършел е използването на WASP-специфичен рекомбинантни алергенни компоненти Ves v I
и Ves v5.

Други отключващи фактори
• При пациенти с анамнеза за реакции към латекс, изследването на латекс специфични IgE остава полезно,
въпреки че те имат по-ниска чувствителност и не трябва да се използват за
скрининг.
• За разлика от тях при пациенти с полиноза, но без анамнеза за клинично проявени реакции към латекс, често кожните тестове с латекс са положителни,
но може би нямат клинична значимост.
• Рядко жени развиват анафилаксия към
човешка семенна течност и човешки
простатен специфичен антиген.
• Кръстосаната реактивност между този
антиген и нов индентифициран кучешки алерген Can f5 изглежда е клинично
значима.
•
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За 4 вида от хелминтите се съобщава, че са свързани с анафилаксия Echinococcus, Anisakis, Taenia solium
cysticerosis иAscaris.

Няколко типа реакции участват
в патогенезата на анафилаксия
(фиг.2):
- IgE –медиирани алергични реакциитова са най-честите реакции;
- неIgE –медиирани имунни реакции
(имунокомплексна анафилаксия);
- идиопатична анафилаксия (директна
дегранулация на Ма);
- идиопатична анафилаксия.
Причинният фактор оства неизвестен,
но все пак се предполога неразпозната сенсибилизация към медикамент,
химично вещество. Дава възможност
за индентификация на пациентите с
мастоцитоза-анамнеза, физикален преглед, изследване на серумна триптаза.












Отключващи фактори
храни;
Лекарства;
ужилване от насекоми от разред
Hymenoptera.
В 20% етиологичния фактор остава
неиндентифициран.
Храните са най-честата причина за
анафилаксия при деца, като поленовата алергия и астма се считат за важни
рискови фактори
Медикаментозната алергия и инсект
алергията са по-чести при възрастни,
отколкото при деца.
Жените имат по-висока честота на анафилаксия като цяло и конкретно към
растителни храни и НСПВС.
Медикаментите са най-честата причина за анафилаксия при хоспитализирани пациенти.
За анафилаксия по време на анестезия, приложението на миорелаксанти
е най-честият причинител при възрастни пациенти, с по-висока честота при
жените.

Обзори

КЛИНИЧНИ КРИТЕРИИ
ЗА ДИАГНОЗА НА АНФИЛАКСИЯ
Анафилаксия е много вероятна, когато един
от следните
3 критерия са налице:
1. Остро начало на болестта (минути до
няколко часа) с участието на кожа, мукозна
тъкан, или и двете (напр. генерализирана ур-

8

тикария, сърбеж или зачервяване, подуване
на устните, езика) и поне едно от следните:
1.1 ДС (напр. задух, свирене на гърдите,
бронхоспазъм, стридор, намален PEF, хипоксемия)
1.2 Намалено АН или свързани симптоми на
органна дисфункция (напр. хипотония - колапс,
синкоп, инконтиненция)
19
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известните алергени за този пациент (миИЛИ
нути, до няколко часа)
2. Две или повече от следните прояви,
10
3.1 Кърмачета и деца: ниско систолно нанастъпващи бързо - минути до няколко часа
ляганеи или > от 30% намаление
след експозиция към предполагаем aлерген:
Ниско систолично кръвно налягане при
2.1 Участие на- кожа,
(напр.
80-140лигавици
удара/мин.
на гене1-2 год.;
деца се определя като:
рализирана уртикария, сърбеж, зачервяване, по80-120 удара/мин. на възраст 3 год. ; < от 70 mmHg от 1 месец - 1 год.;
дуване на устните, -езика-мъжец)
< от 70 mmHg + 2 х възраст от 1 до 10 год.;
2.2 ДС (напр. задух, свирене на гърдите,
и
70-115
удара/мин.
след
3
год.
< от 90 mmHg - 11-17 год.
бронхоспазъм, стридор, намален PEF, хипоксеОбикновено варира сърдечната честота:
мия)
- 80-140 удара/мин. на 1-2 год.;
2.3 понижено АН или свързани симптоми
3.2
Възрастни:
систолно
налягане
<
от
90
mmHg удара/мин.
или намаление
повече3от
30%
- 80-120
на възраст
год.
; от
(напр. хипотония - колапс, синкоп, инконтинени 70-115 удара/мин. след 3 год.
ция)
изходното ниво.
3.2 Възрастни: систолно налягане < от 90
2.4 ГИ симптоми (напр. болки в корема,
mmHg или намаление повече от 30% от изповръщане) ИЛИ
ходното ниво.
3. Понижено АН след експозиция към
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Характерни симптоми и признаци на анфилаксия:
Кожа, подкожна тъкан и лигавици:

Обзори
Характерни симптоми и признаци
на анфилаксия
Кожа, подкожна тъкан и лигавици:
 зачервяване, сърбеж, уртикария (копривна треска), ангиоедем, морбилиформен обрив, периорбитален оток, сърбеж, зачервяване на конюнктивата, сълзене;
 сърбеж на устните, езика, небцето и
външния слухов канал; и подуване на устните, езика, увула, сърбеж по половите органи,
дланите и стъпалата
Дихателна система:
 Сърбеж в носа, конгестия, ринорея, кихане;
 Гърло - сърбеж и напрежение, дисфония,
дрезгав
глас, суха кашлица, стридор;
 Долни дихателни пътища: повишена дихателна честота, задух, стягане в гърдите,
дълбока кашлица, хрипове, бронхоспазъм,
намален върхов експираторендебит;
 Цианоза;
 Респираторен арест.
Сърдечно-съдова система:
 Болка в гърдите, тахикардия, брадикардия (по-рядко аритмия, хипотония, шок,
сърдечен арест).
Гастроинтестинален тракт:
 Коремна болка, дисфагия, гадене, повръщане (жилав секрет), диария.
ЦНС:
Аура от предстоящата смърт, безпокойство,
при бебета и деца внезапна промяна в поведението, раздразнителност, спиране на играта,
прилепени към майка), пулсиращо главоболие, променено психическо състояние, световъртеж, объркване, двойно виждане.
Други:
 метален вкус в устата;
 крампи и кървене поради контракции на
маткатапри жените
Проявите от страна на лигавицата и кожата се срещат в 80%-90% от пациентите, от
ДС - 70%, ССС - в 45 %, а от ЦНС - в 15%
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
 Най-чести диагностични дилеми:		
Остра астма
Припадък / вазовагален епизод (синкоп)
Страх / паническа атака
Остра генерализирана уртикария
Аспирация на чуждо тяло

Сърдечно-съдови -инфаркт на миокарда,
белодробна емболия
Остри церебро-васкуларни инцидент
 Flush синдроми
Пери-менопауза
Карциноиден синдром
Автономна епилепсия
Медуларен карцином на тироидея
 Постпрандиални синдроми:
Хранително отравяне, Scombroidosis,
орален алергичен синдром, моннатриев
глутамат, сулфити
Повишен ендогенен хистамин:
мастоцитоза, базофилна левкемия
 Шок-колоиден, кардиогенен хиповолемичен, септичен
 Неорганични
заболявания:дисфункция на гласните
връзки, хипервентилация, психосоматичен синдром
 Други
Неалергичен ангиоедем
наследствен ангиоедем типове I, II, III и
ACE инхибитори- свързан ангиоедем
Синдром на червения човек (ванкомицин)
Феохромоцитом (парадоксален отготговор)
РОЛЯ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
 кръвни проби за измерване на нива на
триптаза са напълно получени 15 минути
до 3 часа след началото на симптомите
 кръвни проби за измерване на нивата
на хистамин са оптимално получени
15-60 минути след началото на симптомите. Измерва се е и неговия метаболит
N-methylhistamine в 24 часова урина.
Тези тестове са не са специфични за анафилаксия, не са универсални, обикновено не се правят в условия на спешност.
Повишените нива на серумната триптаза
подкрепят клиничната диагноза на анафилаксия от ужилвания от инсекти или
инжектиране на лекарства и при пациенти, които са с хипотензия, но нивата са почесто в границите на нормата при пациенти с анафилаксия, предизвикани от храни и при тези, които са нормотензивни.
Сериени измервания на нивата на триптаза се считат за по-полезни, отколкото
еднократно измерени . Нормалните нива
на триптаза или хистамин не изключват
клинично диагнозата анафилаксия.
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 Преходното повишаване на PAFкорелира
много добре с тежестта на анфилаксията
отколкото концентрациите на серумната
триптаза или хистамин, обаче концентрациите на PAFсе връщата много бързо към
изходните нива в рамките на 15-20 мин.

22

Все още няма биомаркери и лабораторни
тестове които категорично да потвърждават
диагнозата анафилаксия и няма биомаркери
които се повишават независимо от тригерите14
за анафилаксия и пътя на проникването им в
огранизма.
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Връзка между
сенсибилизацията
към инхалаторни и
хранителни алергени,
разпространението и
вида на алергичните
заболявания и факторите
на околната среда
Резюме: Много разнообразни фактори на околната среда могат да повлияят върху разпространението и хода на алергичните заболявания като астма, алергичен ринит, атопичен и контактен дерматит. Климатичните условия могат да окажат както пряко влияние
върху пациента, така и чрез формирането на флората и фауната
в географските райони и по този начин да определят източниците на инхалаторни и хранителни алергени. Епидемиологичните
проучвания показват, че има силна връзка между замърсяването
на въздуха и развитието и екзацербациите на астмата и другите
алергични заболявания, като основно внимание се отделя на газообразните материали, като озон (O3) и азотен диоксид (NO2),
както и праховите частици (PM) и дизеловите фини прахови частици (DEP). Сред факторите на околната среда, които оказват
най-голямо влияние върху алергичните заболявания са инхалаторните алергени: микрокърлежи в домашния прах, полени,
плесени и алергени от животински произход. Храните могат да
предизвикат както IgE-медиирана алергия, така и различни неимунологични реакции, свързани с прякото освобождаване на медиатори или токсична активност. Изчислено е, че има над 85 000
химикали в околната среда на човека, които могат да действат
като контактни алергени или иританти, причиняващи алергичен
или неалергичен контактен дерматит.
Ключови думи: околна среда, алергия, сенсибилизация, хранителни
алергени, инхалаторни алергени
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Association between
environmental factors
and sensitization to
inhalant and food
allergens, prevalence
and types of allergic
diseases
Summary: Many environmental factors might influence the prevalence
and course of allergic diseases, like asthma, allergic rhinitis, atopic and
contact dermatitis. Surrounding climate may directly influence each
patient, or determine the flora and fauna of particular geographical
regions and thus affects sources of airborne and food allergens.
Epidemiological studies suggest that there is a strong relationship
between air pollution and development and exacerbation of asthma
and other allergic diseases with main attention concentrated on
gaseous materials such as ozone (O3) and nitrogen dioxide (NO2), as
well as particulate matter (PM) and diesel exhaust particulate (DEP).
Among the environmental factors most influencing allergy are airborne
allergens: dust mites, pollens, fungi and animal dander. Foods may
elicit both IgE-mediated allergy and also various non-immunological
reactions, associated with direct release of mediators or toxic activity.
It has been estimated, that over 85 000 chemicals are recognized in the
human environment and they may act as contact allergens or irritants,
causing allergic or non-allergic contact dermatitis.
Keywords: environment, allergy, sensitization, food allergens, airborne
allergens
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Алергичните реакции на организма представляват многофакторни, хетерогенни нарушения, в резултат на взаимодействието на генетични и фактори от околната среда и могат да имат
мултиорганни прояви (астма, риноконюнктивит,
гастроинтестинални и кожни проблеми) и да засегнат всяка възрастова група.
Според ревизираната номенклатура за
алергичните нарушения на Европейската академия по алергология и клинична имунология
(EAACI), алергичната свръхчувствителност (доказан или подозиран имунологичен механизъм)
може да се класифицира като IgE-медиирана и
не-IgE медиирана, която се свързва със специфичен Т-клетъчен отговор, като при контактния
дерматит. IgE-медиираният механизъм се асоциира с атопия, дефинирана като индивидуална
или фамилна склонност за образуване на IgE
антитела в отговор на ниски дози от алергена
– обикновено протеин и развитие на типични
алергични симптоми и заболявания като бронхиална астма, риноконюнктивит или екзема/
дерматит (1).
Алергичните (атопични) заболявания са
резултат от взаимодействието между индивидуалната генетична предразположеност и експозиция на действието на факторите от околната среда. Поради настъпващите промени в
околната среда, в последните десетилетия се
наблюдава увеличаване на разпространението на алергиите. Факторите на околната среда,
в комбинация с генетичната предиспозиция
на пациентиете могат да допринесат за развитието на така наречените extrinsic форми
на астма или атопичен дерматит, които се характеризират със свръхчувствителност към
алергени от околната среда и наличие на антиген-специфични серумни IgE (2, 3).
Фактори на околната среда
Климат. Климатичните условия оказват значително въздействие върху алергичните пациенти. От една страна, климатът
може пряко да повлияе на всеки организъм,
а от друга, той определя вида на флората и
фауната в определени географски райони и
по този начин определя вида и разпространението на източниците на аеро- и хранителни алер26

гени.
Замърсяване на въздуха. В продължение
на много години, замърсяването на въздуха в
градовете е изследвано като важен етиологичен
фактор за развитие на алергичните заболявания.
Вниманието е съсредоточено главно върху газообразните съставки като озон (О3) и азотен диоксид (NO2), както и фините прахови частици (PM),
генерирани от автомобилния трафик и промишлеността [11]. Епидемиологичните изследвания
показват силна връзка между замърсяването на
въздуха и развитието и екзацербациите на астмата и другите алергични заболявания. Експериментите с животни показват, че IgE-медиираната
свръхчувствителност към ovalbumin (в яйчения
белтък) се развива по-ефективно, когато животните се подлагат едновременно на експозиция
на дизелови фини прахови частици (DEP) или
О3. Предполага се, че замърсителите на въздуха
може да интензифицират алергичните реакции
чрез модифициране на епитела, влияние върху
имунитета и увеличаване на алергенността на
специфичните антигени (атопени).
Озонът е основният компонент на фотохимичните окислители и на така наречения „летен
смог“. До 60% от вдишания O3 се абсорбира в
горните дихателни пътища, а останалата част
в по-долните отдели на респираторния тракт.
Повишените нива на O3 и NO2 във въздуха се
свързват с повишена респираторна заболеваемост и хоспитализации поради екзацербация на
астмата при децата и възрастните (4, 5).
Най-значимият източник на NO2 във
външната среда са автомобилните газове. Подобно на О3, NO2 е окислител, въпреки че е помалко химически реактивен и по-малко мощен.
Основният компонент на замърсяването на въздуха в градовете са фините прахови частици, които са смес от твърди
и течни частици с различен произход,
включително поленови зърна и плесенни спори
и са най-сериозният екологичен проблем в градовете, като оказват различни неблагоприятни
последици за здравето.
Дизеловите твърди частици (DEP) съставят
по-голямата част от PM (до 90%) в атмосферата на най-големите световни градове. Острата
експозиция на дизелови пари може да причини
дразнене на носа и очите, главоболие, респира-
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торни проблеми, умора и гадене, а хроничната
експозиция обикновено се свързва с хронична
кашлица, спутумна продукция и понижаване на
белодробната функция. DEP имат от една страна
адювантна активност за сенсибилизация срещу
честите алергени, а от друга повишават силата
на алергичните симптоми при сенсибилизираните пациенти. До 30% от инхалираните DEP се
депозират в алвеоларната област на респираторния тракт където по-голямата част от тях се фагоцитират от алвеоларните макрофаги. Литературните данни показват способността на DEP да се
свързват с протеините (например микрокърлежите в домашния прах), поради което може да се
разглеждат като потенциален носител на алергени. Особено важно е, че по-голямата част от
тези частици са достатъчно малки, за да проникнат дълбоко в респираторното дърво и да предизвикват алергични симптоми (6).
Инхалаторни алергени. Това са едни от
най-широко проучваните фактори на околната среда във връзка с потенциалния риск за
сенсибилизация и прояви на атопия от страна на дихателните пътища и кожата. Кроссекционните проучвания при деца и възрастни категорично показват, че съществува
тясна връзка между алергенната експозиция и
сенсибилизацията към специфични алергени.
Лонгитудиналните изследвания, като проучването MAS в Германия, са показали че има дозозависим отговор между експозицията на алергени, като микрокърлежите в домашния прах и
алергени от котка и риска за по-нататъшно повишаване на свръхчувствителността към котка и
микрокърлежи (7).
Аероалергените – целогодишни (микрокърлежи в домашния прах, хлебарка, животински пърхот) и сезонни (полени, плесени) може да предизвикат или да
изострят алергичните заболявания (8). Микрокърлежите са сред най-честите и прецизно
анализирани алергени, като текущите проучвания показват, че свръхчувствителност към тях се
наблюдава в до 5% от населението на Западна
Европа. Основният източник на алергени при
тях са техните екскременти (диаметър от около 25 микрона). Друг важен източник на цело-

годишни алергени са хлебарките – американски
(Periplaneta Americana) и немски (Blatella
germanica), като развитието на свръхчувствителност към тях е свързана с присъствието на техните изпражнения и секрети в домашния прах.
Домашните животни (особено кучета и
котки) и техните косми, кожа, слюнка и урина
също се считат за важен източник на алергени.
Пърхотът на селскостопанските животни, като
коне и крави е от много по-малко значение, но
може да бъде много важно от професионална
или любителска гледна точка. Някои атопични
пациенти също може да реагират на пух и пера,
въпреки че в някои случаи може да не е ясно дали
свръхчувствителността е свързана със самите
пера или със сместа от алергени на микрокърлежи и плесени, намиращи се в спалното бельо (9).
Изострянето на симптомите при алергичните пациенти по време на пролетта, лятото или
есента се свързва с цъфтежа на различни видове
растения и ролята на техните полени като сезонни алергени. Растенията, опрашвани от насекоми произвеждат сравнително малки количества
полени и само тесният контакт с тях може да
причини симптоми. Най-важните от гледна точка на инхалаторната алергия са анемофилните
растения, които произвеждат огромни количества полени в рамките на кратък период от време. Поленовите зърна с диаметър 20-60 микрона
могат да бъдат пренесени на дълги разстояния
(10). През годината условно има три основни
периода на поленация, свързан с разпространението на полените на определени растителни видове. През първия период (януари – средата на
май) са най-широко разпространени дървесните
полени – в зависимост от географския район –
бреза, леска, елша, габър, ясен, дъб, бук и т.н.
Вторият период продължава от средата на май
до началото на юли и през него преобладава разпространението на тревните полени – ливадна
тимотейка, райграс, сладка пролетна трева, ежова главица и т.н., които са най-честата причина
за полиноза в България, а и в световен мащаб.
Третият период (средата на юли до края на септември) се свързва с повишена концентрация на
полените на плевели, от които най-голям алергизиращ потенциал имат обикновения пелин и
27
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амброзията (11).
Друг възможен аспект на действие на инхалаторните алергени във връзка с развитието
на свръхчувствителност е хиперсензитивният
пневмонит (или алергичен алвеолит), който е
грануломатозно заболяване на белите дробове и
се дължи на имунна реакция в резултат на хронично инхалиране на органични прахове или
химикали, особено при експозиция в професионалната среда. Органичните прахове могат да
бъдат от растителен, животински или микробен произход и се намират в различни професионални среди: промишлена обработка на
органични материали, ферми, събиране на органични отпадъци и др. Най-важните алергени,
присъстващи в органичните прахове, свързани
с етиопатогенезата на болестта са на термофилните актиномицетни видове – гъби, принадлежащи към родовете Aspergillus, Penicillium и
Cladosporium. Етиопатогенезата на хиперсензитивния пневмонит включва тип III и IV реакции
на свръхчувствителност. Предполага се, че различни цитокини и химиокини с проинфламаторен потенциал активират алвеоларните макрофаги, което предизвиква навлизането на CD8 +
лимфоцитите в белите дробове и подпомага образуването на грануломи и развитието на белодробна фиброза (12).
Хранителни алергени. Според Световната здравна организация, хранителната алергия
засяга 4-10% от децата и 2-4% от възрастните.
Според EAACI свръхчувствителността към храни се определя като реакция, предизвикана от експозиция на храни в такова количество, което се
толерира от мнозинството от населението, и се
проявява с обективни и възпроизводими симптоми. Когато са доказани имунологични механизми (например, ролята на IgE е потвърдена), подходящият термин е хранителна алергия. Всички
други реакции, наричани в миналото „хранителна непоносимост“, трябва да се разглеждат като
неалергична хранителна свръхчувствителност.
Тежките, генерализирани алергични реакции
към храни се класифицират като анафилаксия.
В съответствие с другите алергични (атопични)
състояния, хранителната алергия също може да
бъде наследствена. Генетичното предразположение към развитие на хранителна алергия е дока28

зано в проучвания с близнаци, като литературните данни показват, че рискът за унаследяване на
предразположението към алергия към фъстъци
при близнаци е подобна на наследствеността на
бронхиална астма, алергичен ринит или атопичен дерматит (13, 14).
Неалергичната хранителна свръхчувствителност може да се асоциира със самата храна, но
също така и с химическите вещества, добавени
с цел да се подобрят органолептичните й свойства. Така наречените псевдоалергични реакции
към различни хранителни продукти може да
се появят поради високото съдържание на биогенни амини в тях (главно хистамин, тирамин,
серотонин). Храните с високо съдържание на
тези медиатори (шоколад, риба, ягоди, банани,
цитрусови плодове, спанак, зрели сирена, някои
колбаси и вина), могат да предизвикат реакция,
която имитира IgE-медиираните реакции, но в
тези случаи алергологичните диагностични тестове не доказват участие на IgE.
Широко анализирани са и реакциите на
свръхчувствителност към различни хранителни
консерванти (бензоена киселина), азо багрила
(тартразин - E102, еритрозин - Е127), както и
веществата, добавяни за подобряване на вкуса
(мононатриев глутамат - Е621, аспартам - E951).
Важно е да се подчертае, че поради сходството
на химичната структура на горепосочените вещества с аспирин, те могат да повишат производството на сулфидолевкотриени и да предизвикат
подобни нежелани симптоми като при аспиринова непоносимост (уртикария, ангиоедем). Също
така е доказано, че антиоксидантите (аспартам
- E951, бензоена киселина - E210, бутилхидроксианизол - BHA - E320, бутилхидрокситолуен BHT - E321) и хранителните оцветители могат да
предизвикат пряка дегранулация на мастоцитите с последващо освобождаване на големи количества хистамин. От друга страна, някои други
съставки на хранителните продукти, като например афлатоксини (фъстъци, бадеми, царевица),
пестициди (плодове, зеленчуци) или тежки метали (риба, месо) може да бъдат свързани със
симптомите на непоносимост към храни, в резултат на токсичните ефекти върху стомашночревния тракт и целия организъм и проявяващи
се с отпадналост, неразположение или неврологични нарушения (15).
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Пациентите със сенсибилизация към полени може да проявят кръстосана реактивност
с определени храни – орален алергичен синдром
(ОАС). Така например, пациентите страдащи от
полиноза свързана с поленови алергени от бреза,
в 50% -70% имат симптоми веднага след консумация на определени пресни плодове и зеленчуци [43]. Различни храни са идентифицирани като
свързани с полените на брезата, по-специално от
растителни семейства като Rosaceae, Solanaceae
и Umbelliferae, от които ябълка, лешник, морков и целина най-често индуцират симптоми,
свързани с ОАС, уртикария, ангиоедем, риноконюнктивит, астма или дори анафилактичен шок
(16).
Микроби, инфекции и паразитози. Инфекциите и паразитозите се свързват отдавна с
етиопатогенезата на алергичните заболявания.
Те също се считат за важни фактори, допринасящи за влошаване на симптомите и екзацербация
на алергичната болест (17).
През 80-те години на миналия век
David P. Strachan е първият изследовател поставил основите на така наречената „хигиенна хипотеза“, която се основава на
наблюдението,чезаболяваниякатополинозаиатопичен дерматит са по-рядко срещани при деца от
по-големи семейства, които са вероятно изложени на по-голям контакт с инфекциозни агенти
чрез своите братя и сестри, в сравнение с децата от
семейства само с едно дете. Според «хигиенната
хипотеза», децата, които се отглеждат в модерен,
съвременен, градски начин на живот, относително лишени от естествена микробна експозиция,
може да са с недостатъчно стимулирана имунна система в ранното детство, което позволява
развитието на така наречения «алергичен марш»
– модел на проалергична имунна еволюция на
алергичните нарушения от ранното детство (атопичен дерматит-алергичен риноконюнктивитастма). Към днешна дата, «хигиенната хипотеза»
е широко изследвана и се счита за важна теоретична рамка за изследване на различните алергични заболявания. Тя се опитва да обясни увеличаването на разпространението на алергиите,
наблюдавано след индустриализацията и повисоката честота на алергичните заболявания в
по-развитите страни. Различни проучвания по-

казват, че експозицията на някои инфекциозни
организми и бактериален ендотоксин може да
осигури защита срещу атопия, докато други инфекции благоприятстват развитието на алергични заболявания. Важно значение в случая имат
периода на експозиция на инфекция, свойствата
на инфекциозния агент и генетичната предразположеност на гостоприемника – фактори, които играят значителна роля в бъдещото развитие
на алергичните заболявания (18-22).
Контактни алергени и иританти. Към
момента, в околната среда на човека са открити повече от 85 000 химикали, по-голямата част
от които могат да действат като иританти, а
над 3700 съединения са идентифицирани като
контактни алергени. Според данни от Северна
Америка и Западна Европа, 12.5-40.6% от населението е диагностицирано като алергично към
най-малко един химикал (23).
Заключение. Връзката между сенсибилизацията към инхалаторни и хранителни алергени, разпространението и вида на алергичните
заболявания и факторите на околната среда е актуален проблем, предвид напредващата урбанизация, промяната в начина на живот и тенденцията за повишаване на честотата на алергичните
заболявания през последните десетилетия. Тези
заболявания трябва да се разглеждат като комплексен, мултидисциплинарен проблем, в тясна
връзка с факторите на околната среда.
През 2016 г. екип от КЦА към МУ-София
ще има възможността да осъществи научен проект, изследващ връзката между сенсибилизацията към инхалаторни и хранителни алергени,
разпространението и вида на алергичните заболявания и факторите на околната среда в различни географски региони на територията на
Република България, с цел да се създаде епидемиологична карта на алергичните заболявания
и да се подобри разбирането на връзката между
етиопатогенезата им и влиянието на факторите
на околната среда. Практическият принос от
реализиране на проекта е свързан със създаване на епидемиологична карта и подобряване на
възможностите за профилактика и контрол на
алергичните заболявания, а следователно и на
качеството на живот.
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Връзка между
кашлицата и
контрола на
бронхиалната астма
Резюме: Кашлицата е един от основните симптоми на бронхиалната
астма, който обаче често бива подценяван на фона на обструктивните астматични симптоми, като задух и свирене в гърдите.
Въпреки това, редица проучвания показват асоциация на различните варианти на кашлицата с по-ниското ниво на контрол и с
по-тежкото протичане на астмата. Често наблюдаваната терапевтична резистентност на кашлицата, независимо от адекватното
инхалаторно противовъзпалително лечение, налага разглеждането на този симптом като важен фенотипен белег за по-тежка
форма на астмата.
Ключови думи: кашлица, кашличен вариант на астмата, мукусна хиперсекреция, неконтролирана астма
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Cough and its relation
to asthma control
Summary: Cough is a bothersome asthma symptom which importance is
often undermined by the presence of the other more typical symptoms,
such as breathlessness and wheezing. Nevertheless, there is a growing
awareness that different cough variants are often closely associated
with increased asthma severity and decreased asthma control. Cough
could be considered an aggravating factor for more severe asthma
and presents a symptom that often tents to persist despite an adequate
therapy with inhaled corticosteroids. This suggests that cough has
a complex presentation and might involve other pro-inflammatory
pathways which differ from the pathophysiological mechanisms
behind the other asthmatic symptoms. Therefore, it is important that
cough complaints should not be taken lightlybut rather be mindfully
considered when different phenotypes of asthma are characterized.
Keywords: cough, cough variant asthma, mucus hypersecretion,
uncontrolled asthma
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Епидемиология на астмата
Бронхиалната астма е комплексен синдром, характеризиращ се с разнообразни клиничен ход и изява и нарастваща честота, особено през втората половина на двадесети век
(1, 2). Въпреки това, в последното десетилетие
се забелязва относително плато в това направление, особено в държавите от Западна Европа (3, 4).Разпространението на астмата варира
в различните части на света, като в Европа по
различни данни са засегнати около 8-15% от
населението (5-7).
Кашлицата е един от най-честите проблеми, за който пациентите търсят лекарска
помощ (8, 9). Повечето препоръки определят
хроничната кашлица като кашлица, продължаваща 8 или повечеседмици, което може значително да наруши качеството на живот (10-13).
Патофизиологично, астмата е заболяване, което се характеризира с различна по степен и обратимост обструкция на дихателните пътища,
бронхиална хиперреактивност (AHR), предимно еозинофилно възпаление на дихателните
пътищаи мукусна хиперсекреция. Типичните
клинични признаци на астмата са епизоди на
задух, стягане и свирене в гърдите и кашлица,
които могат да варират по тежест и поява във
времето. На фона на най-характерните симптоми, като задух и свирене в гърдите, които в
повечето случаи ефективно се повлияват от лечението с бронходилататори, кашлицата често
представлява притеснителен и трудно повлияващ се проблем за пациента (14, 15).
При „класическата астма“ (CA), вариабилната обструкция обикновено води до симптоми
като свирене в гърдите, задух и кашлица. При
„вариантната астма“, първоначално описана от
Glauser през 1972 г. и впоследствие преименувана от Corrao и сътр. на „кашличен вариант
на астмата» (CVA), кашлицата може да бъде
единствен симптом (16, 17). CVA остава една
от най-честите причини за хронична кашлица в
световен мащаб (18).
Кашлица и астма
Кашлицата е основен симптом на астмата.
Кашлицата при астма може да се класифицира
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в три категории: CVA, астма с преобладаваща
кашлица и кашлица, която продължава въпреки
стандартната терапия с инхалаторни кортикостероиди и бронходилататори (19, 20).
•
CVA е подтип на астмата, който обикновено протича единствено с кашлица, без други симптоми като задух
или свирене в гърдите.
•
Приастмата с преобладаваща кашлица, това е най-честият симптом, но
може да има и други симптоми като
диспнея и/или свирене в гърдите, които могат да бъдат открити свнимателна анамнеза иклиничен преглед (21).
•
Третият подтип се определя като
кашлица, която продължава въпреки
постигнатия със стандартно лечение
като инхалаторни кортикостероиди
(ICS) и бета2-агонисти контрол на
другите симптоми – задух и свирене
в гърдите.
Съществуват два подтипа в тази категория.
В първия, кашлицата се повлиява от антимедиаторни лекарства като левкотриен рецепторни
антагонисти (LTRA), Н1-рецепторни блокери
и инхибитори на синтеза на тромбоксан, което
показва, че именно тези медиатори участват в
патогенезата на кашлицата (22, 23). В повечето
случаи, астмата при този подтип е рефрактерна
на лечение с ICS и бронходилататори.
Другият подтип е на кашлица, която е
резултат на придружаващи заболявания като
например гастроезофагеална рефлуксна болест (GERD). Коморбидното съществуване на
GERD с астма/CVA е често срещано, като в
тези случаи кашлицата се повлиява от лечение
с антирефлуксни медикаменти (24).
Кашлица и контрол на астмата
Редица проучвания са показали асоциация
между контрола на астмата и кашлицата като
фенотипна изява на неконтролирано заболяване (15, 26). Резултатите от голямо популационно проучване в Швеция показват, че продуктивната кашлица, както и други видове кашлица,
като сутрешна и хронична, са част от факторите, които са асоциирани с неконтролирана и частично контролирана астма (Таблица 1).
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Таблица 1. Фактори, асоциирани с частично контролирана и неконтролирана астма. Продуктивната кашлица е един от основните фактори, асоциирани с неконтролирана астма.

Частично
контролирана
астма
OR (95% CI)

Неконтролирана
астма
OR (95% CI)

Възраст

Увеличаваща

1.022 (1.006 – 1.038) 1.037 (1.013 – 1.062)

Пол

Женски

1.663 (1.118 – 2.475) 2.231 (1.240 – 4.012)

ИТМ (кг/м2)

над 30

1.206 (0.708 – 2.054) 2.543 (1.455 – 4.447)

Продължителна кашлица

Да

2.263 (1.438 – 3.562) 4.182 (2.332 – 7.497)

Продуктивна кашлица

Да

2.991 (1.888 – 4.738) 6.691 (3.575 – 12.524)

Сутрешна кашлица

Да

2.075 (1.379 – 3.121) 4.679 (2.635 – 8.311)

OR – относителен риск, 95% CI – 95% доверителен интервал
Адаптирано по Mincheva R. et al.Respir Res, 2014
Освен това, значително по-голяма част от неконтролираните и частично контролирани астматици се оплакват от различни видове кашлица, като например близо 70 % от неконтролираните
астматици съобщават за оплаквания от продуктивна и сутрешна кашлица (Таблица 2).
Таблица 2. Пропорция на астматиците с различни прояви на кашлицата според нивото на
контрол на астмата (класификация на GINA 2006).

Брой астматици n=669

Ниво на контрол на астмата (GINA 2006 класификация)
Контролирана
(n=278)

Симптоми

Частично
контролирана
(n=272)

Неконтролирана
(n=119)

Процент на астматиците със съответни симптоми в отделните
групи на контрол на астмата
Хронична кашлица

18.0 %

33.1 %

55.5 %

Продуктивна кашлица

17.3 %

38.2 %

68.1 %

Сутрешна кашлица

25.9 %

46.0 %

68.1 %

Адаптирано по Mincheva R. et al.Respir Res, 2014
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Свръхпродукция на мукус
при астма и хронична кашлица
Кашлицата при астма е обикновено суха
или минимално продуктивна, но някои случаи
могат да бъдат асоциирани и с хиперсекреция
на слуз, което се свързва с по-висок риск за
спад на белодробната функция и фатална болест (27, 28). Измерването на секретирания
муцин в храчка е докладвано при астма, но не
и в случаите на хронична кашлица, при която
най-вероятно има хиперплазия на Гоблетовите клеткина бронхиалния епител с вариабилна
продукция на спутум (29-31).
Niimi и сътр.са изследвали вкроссекционно проучване нивата на муцин в супернатанта на индуцирана храчка от 49 пациенти с CA, 53 с хронична кашлица (39 с CVA,
9 със синобронхиален синдром, 5 с GERD) и
11 здрави индивиди (32). Синобронхиалният синдром (SBS) се определя като хроничен
синуит, усложнен с неутрофилно възпаление
на долните дихателни пътища.Общите нива
на различните видове муцин в дихателните
пътища (като MUC5AC и MUC5B)са измервани с метода ELISA, а симптомите на експекторация са били оценявани полуколичествено с
помощта на въпросник.
Резултатите са показали, че продукцията
на спутум е била по-честа при пациентите с
CA, CVA или SBS, отколкото при тези с GERD
и контролите. Докато всички пациенти със SBS
са се оплаквали от честа експекторация, никой
от пациентите с GERDне е докладвал производство на спутум, което да доведе до статистически значими разлики за тези две групи,
в сравнение с други болестни групи (32).За
отбелязване е, че 13 от 39 пациенти с CVA са
съобщили зачести храчки. Това може, обаче,
да не е точно отражение на клиничните характеристики на CVA, защото са били включвани в изследването само пациентите, които са
успяли да дадат индуцирана храчка, поради
което са възможни отклонения в резултатите,
поради начина на селекция (33).Въпреки това,
е важно да се отбележи, че много от пациентите с CVA са били с продуктивна кашлица и
нивата на спутумния муцин са били по-високи
в СА и SBS групите, в сравнение с контролите.
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Те са били също така по-високив СА в сравнение с CVA и GERD, но не се различават между
последните групи и контролите (32).
Когато четирите групи заболявания са
смесени, пациентите с често производство на
спутумса имали по-високи нива на муцин, в
сравнение с тези с по-редки епизоди на експекторация и контролите(32).Тези резултати
показват, че разликата в нивата на муцина отразява степента на мукусната хиперсекреция.
Интересното е, че пациентите с СА са показалиотрицателнакорелация на муциновитенива
с измерения с импулсна осцилометрия респираторен резистанси с чувствителността на дихателните пътища към метахолин(32, 34, 35).
Хроничната мукусна хиперсекреция се
свързва негативно с клиничния ход на заболяването при пациентите с астма, независимо от
това дали са пушачи или не (36). Резултатите
от проведено във Великобритания проучване
са показали, че хроничната мукусна хиперсекрация, съответно и продуктивната кашлица,
са характеристики на по-тежката форма на
астма, като са свързани и с по-ниска степен на
контрол, по-изразена бронхиална обструкция
и по-чести екзацербации (Фигура 1).
Кашлична форма на астмата
При кашличната форма на астмата (cough
variant asthma, CVA), кашлицата е единственият симптом. CVA се характеризира с AHR, и
отговаря на лечение с бронходилататори като
бета2-агонисти и теофилин.
Атопичнихарактеристики
Сезоннитевариации на симптомитеса много
често при CVA, което предполага връзка с атопията. Niimi и сътр.сравняват 74 пациенти с
CVA и 115 пациенти с CA и свирене в гърдите
по отношение на общите и специфичните IgE
нива към7 често срещани аероалергени (37).
Резултатите показват, че и двете групи астматици са сенсибилизирани към един или повече алергени с подобна честота (60% срещу
67%). Въпреки това, при пациентите с атопична астмасе наблюдават по-високи общи IgE,
по-голям брой алергени и по-високи нива на

мукусна хиперсекрация, съответно и продуктивната кашлица, са характеристики на потежката форма на астма, като са свързани и с по-ниска степен на контрол, по-изразена
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бронхиална обструкция и по-чести екзацербации (Фигура 1).
Фигура 1. Процент на пациентите с различна тежест на астма (пушачи и непушачи), които

Фигура 1. Процент на пациентите с различна тежест на астма (пушачи и
съобщават за хронична мукусна хиперсекреция. Процентът на пациентите с хронична и
непушачи), които съобщават за хронична мукусна хиперсекреция. Процентът
нараства
с увеличаването
на тежестта
насастмата.
на продуктивна
пациентитекашлица
с хронична
и продуктивна
кашлица
нараства
увеличаването на
тежестта на астмата.

Адаптирано по Thomson N.C. et al. Respir Med, 2013

Адаптирано по thomson n.c. et al. respir med, 2013

CA (42). Обратимостта на FEV1 след инхаличувствителност към редица алергени, отколране на бета2-агонист е по-малкапри CVA, откото при пациентите
CVA. Преглед
на литеКашлична сформа
на астмата
колкото приCA, защото изходните стойности
ратурата е показал, че разпространението на
на FEV1 са нормални или почти нормални при
атопията при CVA, определенакатоналичие на
При кожни
кашличната
форма
на астмата повечето
(cough variant
asthma, Допълнително,
cVa), кашлицата
CVA пациенти.
CVA е
положителни
проби или
специфични
е единствената причина за хронична кашлица,
IgE към най-малко един от честите аероалерединственият симптом. CVA се характеризира с AHR, и отговаря на лечение с
която отговаря на лечение с бронходилататори
гени, варира от 40 до 80% (38-41).
бронходилататори като бета2-агонисти и(43).
теофилин.
Това предполага, че кашлицата при CVA
може да се дължи на бронхоконстрикция, без
Физиологични характеристики
да има достатъчно доказателства за това, като
Атопичнихарактеристики
едно скорошно проучване при животни поТестовете
на белодробната функция при
казва, че кашлицата в резултат на бронхоконпациентите с CVA показват нормални или
6
стрикциясе
медиира чрез бързо адаптиращи
близкидо нормалните резултати на върховия
се рецептори, а не от C-влакната (44).
експираторен дебит (PEF) или форсирания екСчита се, че бронхиалната хиперреакспираторен обем за 1 секунда (FEV1), но при
тивност при пациентите с CVA е подобна
сравнение със здрави индивиди или пациенти
или по-лека от тази на пациентите с CA. При
с постинфекциозна кашлица, тези стойности
възрастни пациенти с CVA, чувствителностса леко, но значимо по-ниски. Може да сенатаи реактивността на дихателните пътища са
блюдава ималкадневна промяна на PEF или
по-малки, отколкото при пациенти с CA (45).
вариабилността му,паралелно с кашлицата, но
При децата, само реактивността на дихателнив по-малка степен от тази, наблюдавана при
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те пътища при CVA е по-малка, отколкото при
пациенти с CA, което вероятно обяснява липсата на свирене в гърдите при CVA (46). Като
цяло, физиологичните аномалии при CVA са
по-минимални от тези при CA. Все пак, това
не означава, че CVA е по-лека форма на астма,
тъй CVA пациентите често са по-трудни за повлияване от CA пациентите, които се представят предимно съссвирене в гърдите. Чувствителността на кашличния рецептор, най-често
оценяван чрез вдишване на капсаицин, може
да бъде непроменен или повишен в сравнение
със здрави контроли и да се намали с лечение
с LTRA, но да не се повлияе от приложението
на ICS, което да се дължи на отличния антитусивен ефект наLTRA, без да е известен точния
механизъм (47-49).
Патологичнихарактеристики
При пациентите с CVA се наблюдават повишени нива на еозинофилите вспутума, бронхоалвеоларния лаваж (BAL) и бронхиалната
лигавица, като степента на еозинофилията
корелира с тежестта на заболяването (определена от симптомите и лечението, необходимо
за постигане контрол). Биопсията от лигавица
на централни бронхи и BAL от периферните
дихателни пътища и белодробния паренхим
показват сходна степен на еозинофилиятапри
CA и CVA, което доказва сходството на мястото на възпалението. Едно изследване показва
увеличение и на неутрофилите, и на еозинофилите в лигавицата на дихателните пътища
на пациенти с CVA, като това едновременно
увеличение и на двата типа клетки може да доведе до по-тежко протичащо, рефрактерно на
лечение с ICS заболяване(50). Допълнително,
мастоцитите, които са важен източник на кашличнии фиброгенни медиатори, се увеличават
в лигавицата на дихателните пътища на неастматиците с хронична кашлица, но не и при
пациентите с CVA.
Подобно на астма, при CVA биопсията
на бронхиалната мукоза показва структурни промени, като субепително задебеляване,
хиперплазия на Гоблетовите клетки и съдова
пролиферация, като те могат да бъдат вторични в резултат на възпалението на дихателните
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пътища (51, 52). Патофизиологичното значение на тези промени е оценено при астма, като
ранното включване на противовъзпалително
лечение се препоръчва и при пациентите с
CVA. От друга страна, структурните промени
могат също така да бъдат следствие на продължителното механично стимулиране от кашлицата, тъй като повечето от тяхсе наблюдават
и при болни с хронична кашлица без астма.
Повишените нива на възпалителни медиатори (хистамин, простагландини D2 и Е2 и
левкотриени С4, D4 и Е4), повишената експресия на капсаицин рецептор TRPV-1 и пониженото рН на дихателните пътища, което може
да активира TRPV-1,също играят роля в патогенезата на кашлицата (53, 54). Едно изследване показва подобен модел на спутумни маркери (клетъчни и хуморални) приCA и CVA (55).
Компютърно томографското (КТ) изследване
при болни с CVAразкривазадебеляване на стената на дихателните пътища, което е характерна черта на CA (56). Въпреки това, задебеляването на на стената на дихателните пътища се
наблюдава също и при пациенти с неастматична хронична кашлица, макар и в по-малка степен, което е в съответствие и с биопсичните
изследвания.
Диагноза
CVA се характеризира с повишена хиперреактивност на дихателните пътища и отговор на лечението с бронходилататори, като
наличието на AHR е в съответствие с, но не
и диагностичен маркер за CVA. Подобряването на кашлицата от бронходилататори като
бета2-агонисти е най-съществения диагностичен критерий за CVA. Спутумната еозинофилия също предполага диагнозата CVA, AC или
неастматичен еозинофилен бронхит (NAEB),
а нивата на издишания азотен оксид (NO) са
често повишени и също може да са полезни
при диагностицирането на CVA (57).
Подходи за лечение
на кашлицата при астма
Терапевтичната полза от ICS в лечението
на астмата е доказана, но въпреки това, неза-
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висимо от приложението им и ефективността
стероиди. В някои случаи, терапевтична краим за купиране на симптомите на задух и свиткосрочна алтернатива може да бъде и терапирене в гърдите, кашлицата честоостава прията с перорални кортикостероиди (60).
теснително оплакване от страна на пациента
Проведено във Франция проучване по(58, 59). Причина за липсата на терапевтичен
казва, че основните фактори, допринасящи
отговор невинаги може да бъде открита, като
за неконтролирана астма, въпреки лечението
най-често се дължи на неадекватно лечение
с ICS, са хроничната и продуктивна кашлица
или на друга причина за кашлица, различна
и женския пол, докато факторите, асоциирани
от астма. Изследването на типа възпаление на
с частично или неконтролирана астма,10
но без
дихателните пътища би могло да помогне за
лечение с ICS, са сенсибилизацията към плеидентифицирането на пациенти, които е посени и повишените нива на общи IgE (Фигура
Проведено
във
Франция
проучване
показва,
че
вероятно да отговорят на лечение с кортико2).основните фактори, допринасящи за

неконтролирана астма, въпреки лечението с IcS, са хроничната и продуктивна кашлица
и женския
пол, докато
факторите,
асоциирани састма,
частично
неконтролирана
астма, но
Фигура
2.Фактори,
асоциирани
с неконтролирана
с и или
без лечение
с ICS. Основните
фактори, свързани с неконтролирана астма въпреки лечение с ICS, са продуктивна кашлица и
женски пол.

ИТМ
индекс на
телесната
маса, ОR (95% CI)
относителен
риск с 95%нива
доверителен
без –лечение
с IcS,
са сенсибилизацията
към– плесени
и повишените
на общиинтервал.
Ige
Адаптирана по Siroux V. et al. J Allergy Clin Immunol, 2009
(Фигура 2).

Фигура 2.Фактори, асоциирани с неконтролирана астма, с и без лечение с ICS. Основните фактори,
свързани с неконтролирана астма въпреки лечение с ICS, са продуктивна кашлица и женски пол.
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Монотерапията на хроничната кашлица
с бронходилататори не е показала достатъчна
ефективност, тъй като много често кашлицата
персистира независимо от наличието или степента на бронхоконстрикция (61). В допълнение, резултатите от проведени в Япония проучвания показват положително терапевтично
повлияване на кашлицата от добавяне към противоастматичната терапия на левкотриен рецепторни антагонисти, напримерmontelukast
(62).
Лечение и прогноза на CVA
След поставянето на диагнозата, лечението на CVA е по същество същото като това
наCA. Бронходилататорите (краткодействащибета2-агонисти или теофилин) намират приложение най-вече при пациентите с интермитентна кашлица. Въпреки това, както приCA,
така и при CVA има еозинофилно възпаление
на дихателните пътища и ремоделиране, което прави ICS първа терапевтична линия при
CVA,особено при пациентите с персистираща
кашлица.Към момента няма достатъчно данниотносно избора на ICS, неговата доза или
продължителност, който трябва да се използва
за лечение на CVA. Ако монотерапията с ICS
е недостатъчна, могат да се добавят и други
средства като дългодействащи бета2-агонисти, теофилин с бавно освобождаване или
левкотриен рецепторни антагонисти.Ефективността на монотерапията сLTRAсе дължи
най-вероятно на противовъзпалителните свойства на тази група медикаменти (63). В някои
случаи, при екзацербация на CVA, може да е
необходим и краткосрочен курс с перорални
кортикостероиди.
Част от пациентите с CVAможе да развиятсвирене в гърдите и състоянието да прогресира до CA – ако за лечение на CVA не се
използват ICS, степента на прогресия е докладвана между 30 до 40% . Факторите, които
могат да прогнозират развитието на CA включват AHR и повишена реакция на дихателните
пътища към метахолин, спутумна еозинофилияи повишенасенсибилизация към алергени.
Ранното лечение с ICS,както и избягването на
контакта със съответните алергени може да
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намалят риска за развитие на CA. Както и при
CA, кашлицата при CVA често рецидивира
при спиране на лечението.
Годишните промени на FEV1 са сходни
сред пациентите с CVA (-29 ml/година), тези с
AC (-21 ml/година) и здрави индивиди (-28 ml/
година), като стойностите при CVA пациентите варират от около -90 ml до +30 ml. Въпреки че данните не са достатъчни, резултатите
от досега проведените проучвания показват
положителна връзка между броя на екзацербациите на астмата и прогресивната загуба на
FEV1 при пациентите с CA(64).
Терминът атопична кашлица, предложен
от Fujimura и сътр. представлява резистентна
на лечение с бронходилататор суха кашлица,
развиваща се на фона на атопичен терен. Тя се
характеризира с еозинофилен трахеобронхит
и кашлична свръхчувствителност, без наличие на AHR и вариабилна обструкция и обикновено отговаря на лечението с ICS (всички
тези характеристики се споделят и от NAEB).
Въпреки това, при AC няма еозинофилия в
BAL и за разлика от CVA и NAEB, AC рядко
прогресира до CA със свирене в гърдите. За
лечение на AC, Н1-антагонистите са показали
ефективност в различни проучвания (65).
Ремоделиранетона дихателните пътища
и ускорения спад на белодробната функция,
коитоса доказани при CVA и NAEB, не са известни за AC. Така, NAEB значително се припокрива с AC, но може също така да включва
и по-леките случаи на CVA с много лека AHR.
Заключение
Кашлицата е симптом, който независимо
от формата – хронична, продуктивна или сутрешна, не бива да се подценява, тъй като е
един от основните фактори, допринасящи за
по-лош контрол на астмата и по-чести екзацербации. Допълнително, кашлицата е фенотипен белег за по-тежко протичане на астмата
и представлява симптом, който налага адекватно и своевременно лечение.
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Имуномодулаторни
ефекти на
Inosine Pranobex
Резюме: Inosine pranobex (inosine dimepranol acedoben, isoprinosine, Inos) е
имуномодулаторно и антивирусно средство, което е с доказана ефективност при някои вирусни инфекции, особено при пациенти с отслабен имунитет. Inos повлиява производството на цитокини – от Th1
(IL-2, IFN-g и TNF-а) или Th2-клетките (IL-4, IL-5 и IL-10), като повишава значително секрецията на TNF-а (краткосрочно – в 24-часови и
продължително – в 72-часово стимулирани култури) и IFN-g (в 72-часови култури) на човешки лимфоцити от периферна кръв, стимулирани с фитохемаглутинин (РНА). Производството на IL-10 от РНАстимулираните лимфоцити се потиска дозо-зависимо от Inos и в 24- и
в 72-часовите култури. Тези резултати доказват имуномодулаторните
свойства на Inos и показват приложимостта на този медикамент при
пациенти с потисната функция на имунната система.
Допълнително, Inos демонстрира клинична и имунологична ефикасност
за предотвратяване на респираторните инфекции при деца с бронхиална астма и чести респираторни инфекции.
Ключови думи: inosine pranobex, имуномодулация, цитокини, профилактика, респираторни инфекции

Immunomodulatory
effects of Innosine
Pranobex
Summary: Inosine pranobex (inosine dimepranol acedoben, isoprinosine, Inos)
is an immunomodulatory and antiviral drug used in some viral infections,
especially in patients with weakened immunity. Inos influences the
production of cytokines – Th1 (IL-2, IFN-g, and TNF-a) or Th2 cells (IL4, IL-5, and IL-10) – it enhances TNF-a secretion significantly (in shortterm – 24-hour, and prolonged term – 72-hour cultures) and IFN-g (in
72-hour cultures) in human peripheral blood lymphocyte stimulated with
phytohemagglutinin (PHA). The production of IL-10 by PHA-stimulated
lymphocytes is suppressed by Inos in a dose-dependent manner in both
24-hour and 72-hour cultures. These results prove the immunomodulatory
properties of Inos and suggest applicability of this agent in patients with a
depressed function of the immune system.
	Additionally, Inos demonstrates clinical and immunological efficacy for
preventing respiratory infections in children with bronchial asthma and
frequent respiratory infections.
Keywords: inosine pranobex, immunomodulation, cytokines, prevention,
respiratory infections
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Обзори
Inosine pranobex (inosine dimepranol
acedoben, isoprinosine, Inos) е синтетично средство, съдържащо р-acetamidobenzoate-ова сол на
N, N-dimethylamino-2-propanol и inosine в моларно съотношение 3:1 (1). Медикаментът притежава от една страна антивирусни ефекти, а от друга
има изразена имуномодулаторна активност, като
е показал ефективност при подостър склерозиращ паненцефалит, херпесни инфекции, както и
някои други вирусни инфекции (например HIVинфектирани болни) (2, 3, 4). Проучванията при
животински модели са показали, че Inos може да
възстанови потиснатия или дефектен имунитет, в
резултат на вирусни инфекции, автоимунитет или
стареене (5).
Най-изразеният ефект на Inos е повишаването на антиген- или митоген-стимулираната лимфоцитна пролиферация (5, 6). Все пак, самият
Inos не е митоген и използван самостоятелно не
стимулира бластогенезата. Има данни, че когато
се прилага in vivo Inos увеличава общия брой на
CD3+ лимфоцитите, стимулира NK активността
и усилва функцията на мононуклеарните фагоцити (7). In vitro проучванията са показали, че Inos
потенцира митоген-индуцираната пролиферация
на T-лимфоцитите, NK клетъчната активност и
стимулира производството на някои цитокини (8,
9). Има предположения, че Inos засилва преференциално Th1-клетъчната функция, но подробни проучвания не са провеждани.
Имуномодулиращото действие на Inos върху
клетките на имунната система може да бъде частично обяснено с влиянието му върху продукцията на цитокини и вторичните ефекти на тези медиатори върху клетъчните функция и активност.
Доказано е, че Inos костимулира продукцията на
IL-2 в култури от лимфоцити, инкубирани с митоген и свръхпроизводството на този цитокин може
да обясни увеличената скорост на лимфоцитната
пролиферация в присъствието на Inos (9).
Lasek и сътр. изследват цитокинния профил
(IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IFN-g и TNF-а) на РНАстимулирани човешки периферни кръвни лимфоцити, коинкубирани с различни концентрации
на Inos. Като се има предвид, че цитокините образуват сложна регулаторна мрежа и се произвеждат последователно, нивата им са независимо
измервани в 1- и 3-дневни лимфоцитни култури
(10, 11).

Ефекти на Inos върху продукцията
на цитокини от лимфоцити в покой
Профилът на Th1- и Th2-цитокините,
произведени от нестимулирани (в покой)
лимфоцити, инкубирани с различни концентрации на Inos, е изследван в 24- или
72-часови култури (таблица 1).
Резултатите показват липса на IL-4 и IL-5
(или следи от тях) както в контролните (инкубирани без Inos), така и в инкубираните с 50, 100
или 200 mg L-1 Inos култури на лимфоцити. Много малки количества IL-2 са открити в супернатанта от 24-часовите култури и в контролните и
в културите, инкубирани с Inos. Ниска продукция на IL-2 се наблюдава и при продължителното 72-часово инкубиране, като липсва корелация
между нивата на IL-2 и концентрацията на Inos.
Както в контролните, така и в Inosлимфоцитните култури се откриват по-големи
количества от IFN-g, но както и при IL-2,
липсва зависимост между нивото на IFN-g
и концентрацията на Inos. За разлика от IL-2
и IFN-g, значително по-големи количества
TNF-а са открити в супернатанта от 24-часови култури, в сравнение с по-продължително
инкубираните. Въпреки това, подобно на IL-2
и IFN-g, се наблюдава голяма индивидуална
вариабилност на нивата на цитокините, като
няма ясна зависимост от концентрациите на
Inos и липсват статистически значими различия. Открито е, че нивото на TNF-а продукцията се определя по-скоро от индивидуалните характеристики на отделния донор, а
не от културелните условия и наличието на
Inos по време на инкубирането.
За разлика от другите цитокини, IL-10 се
образува в съпоставими количества в 24- и 72часовите култури. По същия начин, обаче, се наблюдават големи междуиндивидуални разлики в
нивото на този цитокин. Интерес представляват
някои обратнопропорционални тенденции: найниските нива IL-10 преобладават в лимфоцитните култури, инкубирани с по-високи концентрации на Inos – в 24-часови култури: контроли (172
+/- 65 ng L-1) vs. 200 mg L-1 Inos (137 +/- 53 ng L-1),
p = 0.051; в 72-часови култури: 112 vs. 83 ng L-1,
p = 0.075.
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Таблица 1. Ефект на Inos върху продукцията на Th1- и Тh2-цитокини в култури на лимфоцити в
покой (без РНА) (n =7) инкубирани за 24 или 72 часа
Продължителност
на инкубирането
(h)

Концентрация
на Inos
(mg L-1)

24

72

Ниво на цитокините в културите (ng L-1) (средно)
Th1-цитокини Th2-цитокини
IL-2

IFN-g

TNF-a

IL-4

IL-5

IL-10

0
50

5 (3-9)
6 (2-11)

10 (2-35)
15 (0-42)

233 (2-424)
251 (3-457)

0
0 (0-1)

1 (0-2)
1 (0-2)

172 (3-418)
183 (5-434)

100

3 (0-6)

6 (1-17)

183 (3-344)

0

0

143 (3-410)

200

3 (2-5)

6 (0-19)

203 (2-359)

0

1 (0-2)

137 (3-359)

0
50
100
200

21 (11-34)
18 (4-35)
16 (9-26)
18 (6-39)

88 (0-278)
112 (4-294)
63 (4-180)
40 (0-127)

17 (1-33)
24 (1-47)
15 (2-33)
17 (1-32)

0
0
0 (0-1)
0 (0-1)

1 (0-2)
1 (0-2)
1 (0-2)
1 (0-2)

112 (4-257)
116 (5-298)
92 (3-264)
83 (4-206)

Ефекти на Inos върху продукцията на цитокини от РНА-стимулирани лимфоцити
Продукция на Th1-цитокини. Установена е изключително голяма разлика в
нивото на IL-2 в супернатантите от 24- и
72-часови култури от РНА-стимулирани
лимфоцити: нивата на IL-2 са повече от 30
пъти по-ниски след продължително инкубиране в сравнение с 24-часовите култури
(средно 12 vs. 386 ng L-1), като продукцията
на IL-2 в 24- и 72-часови култури не корелира с концентрацията на Inos. Подобно на
IL-2, добавянето на Inos в 24-часови култури от РНА-стимулирани лимфоцити не
повлиява нивото на IFN-g. Въпреки това,
наличието на по-високи количества от този
цитокин са наблюдавани в 72-часовите култури, в които лимфоцитите са инкубирани с
200 mg L -1 Inos. TNF-а е плейотропен цитокин, образуван главно от мононуклеарните
фагоцити, но също и от стимулирани Th1- и
NK клетки. Lasek и сътр. наблюдават дозозависима връзка между нивото на цитокина
и концентрацията на Inos в 24-часови култури. Подобно, най-големите количества
TNF-а се наблюдават в супернатанти от
РНА-индуцирани лимфоцитни култури, инкубирани с най-високата концентрация на
Inos за 72-часа.
Способността на Inos да повлиява образуването на IL-2 (и някои други цитокини) е
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тествана в ex vivo експерименти в миналото
в митоген-стимулирани лимфоцитни култури
от животни или хора, лекувани с Inos. Установено е, че спленоцитите от мишки, третирани
с Inos произвеждат повече IL-2 в сравнение с
контролите, но този ефект не е наблюдаван в
лимфоцитните култури от пациенти с HIV, лекувани с Inos, като не е установен и ефект на
Inos върху продукцията и на IL-1, IL-6 и TNF-a
(12).
Резултатите от скорошно проучване на
Petrova и сътр. демонстрират имуномодулаторните свойства на Inos при здрави възрастни
(13). Изследвани са серумните нива на някои
цитокини – IFN-g, IL-2, IL-10 и TNF-a по време на и след лечение с Inos (1 g, 3 х ден за 5
последователни дни седмично) при 10 здрави
доброволци, като всяка от фазите на лечение и
проследяване е била с продължителност от 3
седмици. Серумните цитокини са изследвани
изходно и на ден 7, 10, 14, 21, 28, 35 и 42, като
резултатите показват увеличение на серумните нива на всички цитокини в 7-и до 10-и ден.
Нивата на IL-2 са били отново повишени на
42-рия ден след спад до първоначалните стойности (съответно р <0.05; р <0.001). IL-10 се е
запазил повишен от 7-и до 28-и ден (Р <0.01), а
TNF-а остава с постоянно ниво след първоначалното леко повишаване на 10-ия ден.

Обзори
Продукция на Th2-цитокини. IL-4 се
установява в малки количества в 24-часови
култури от РНА-стимулирани лимфоцити и
в незначителна количества (<10 ng L-1) след
продължително инкубиране. Най-вероятно
в 24-часови култури, Inos дозо-зависимо костимулира производството на IL-4, но поради
високата индивидуална вариабилност, не са
достигнати статистически значими разлики.
По същия начин, въпреки че най-високите
нива на IL-5 са наблюдавани когато РНАстимулираните клетки са култивирани с найвисоките концентрации на Inos, разликите с
контролите не достигат статистическа значимост.
За разлика от IL-4 и IL-5, нивата на IL-10
в РНА-лимфоцитите са били много по-високи
(около 20 пъти). Нещо повече, наблюдаван е
доста различен ефект на Inos върху продукцията на IL-10 – обратна зависимост между
концентрация на Inos и количеството на IL-10
в супернатанта – в 24-часови култури на Inos
0, 50, 100 и 200 mg L-1 съответстват 629, 601,
549 и 497 ng L-1 IL-10. По-ниски нива на IL-10
са наблюдавани и при 72-часовите култури, но
статистически значимо повишаване в сравнение с контролите, се среща само при концентрация 50 mg L-1. Дозо-зависимото понижаване на IL-10 в култури с Inos, за разлика от повече или по-малко костимулиращия му ефект
върху производството на други цитокини, не
е случайна находка – наблюдавано е всички
участници, с изключение на един, в супернатанти от три независими експеримента.
IL-10 е широко експресиран цитокин,
който играе основна роля в потискането на
вродения и адаптивен имунитет и се образува предимно от моноцити и макрофаги, но и
от лимфоидни клетки като Th2-, Tgd-клетки и
В-лимфоцити, както и при определени условия от Th1-клетките (14-17). Той принадлежи
към групата на Тh2- цитокините, но при хора
се произвежда също в големи количества от
една подгрупа на регулаторните Т-клетки –
Tr1 лимфоцитите (18).
Трудно е да се обяснят категорично пониските нива на IL-10 открити в инкубираните
с Inos култури, но тъй като IL-4 и IFN-g инхибират производството на този цитокин, може

да се предположи, че потискането на IL-10 се
дължи поне отчасти на увеличената синтеза
на IL-4 и IFN-g (вероятно и други цитокини).
Друга възможност е преференциалното потискане на развитието и/или функцията на Tr1клетките от Inos.
Експресия на CD25. Анализът на експресията на CD25 (а-верига на IL-2R) върху
Т-лимфоцитите цели да обясни причината за
ниските стойности на IL-2 в супернатанти
от продължително инкубирани лимфоцити
и липсата на ефект на Inos върху нивото на
IL-2 в 24-часови култури. Може да се предположи, че продължителното инкубиране
на лимфоцитите води до незабавно свързване
на IL-2 с IL-2R и изчерпването на този цитокин в бързо пролифериращите клетки по автокринен и паракринен механизъм.
Inos за профилактика на респираторните инфекции при деца с бронхиална астма или други алергични болести
Острите респираторни инфекции (ОРИ)
предизвикват екзацербация на много хронични заболявания като бронхиална астма, атопичен дерматит и алергичен ринит. От друга
страна, децата с респираторни и кожни прояви на алергия са предразположени към чести
респираторни инфекции. При имунологично
изследване на тези деца се установява функционална недостатъчност на имунната система – намалено ниво на имуноглобулини (Ig) от
клас A и G в серума, на секреторните Ig, нарушена диференциация на имунокомпетентните
клетки.
Активната специфична имунизация се
счита за оптимален метод на профилактика,
като към момента се използват ваксини срещу
няколко респираторни патогена – грипен вирус, пневмококи и H. influenzae (тип b). Максимално намаляване на заболеваемостта от
ОРИ може да бъде постигната чрез комбинирането на ваксинацията с имунофармакотерапия (19-21).
Напоследък, все по-голямо значение се
отдава на персистиращата инфекция с вирусни и други патогенни микроорганизми в раз45
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личните отдели на респираторния тракт, което
води до промяна в реактивността на организма
и изисква приложението на препарати с комбинирано имуномодулиращо и противовирусно действие. Bulgakova и сътр. провеждат проучване, чиято цел е да оцени клинико-имунологичния ефект на Inos при деца с бронхиална
астма и чести респираторни инфекции (22).

вала анализ на цитокините в серума чрез
ELISA – определяне нa IL-4, IL-5, IL-8, IL-12),
TNF-a, IFN g, еотаксин, sCD4, sCD25, sCD30,
sCD95, sCD54, sCD62E. Изследвани са също
нивата на IgG, IgA, IgM и общите IgE.
За период от 12 месеца след лечението и
за двете групи са регистрирани честотата на
интеркурентните ОРИ, изострянията на УНГинфекциите, както и средната продължителност на острия период на инфекциозните заболявания и екзацербациите на БА.

Пациенти и методи
В проучването са включени пациенти с
атопична бронхиална астма (на контролираща
терапия), с чести респираторни инфекции (>5
пъти годишно), с рецидивиращи УНГ инфекции – отит, синуит, тонзилит и без показания
за провеждане на алерген-специфична имунотерапия. Участвали са 37 деца на възраст
4-15 години със средно-тежка персистираща
атопична бронхиална астма (БА). 26 от тях са
получавали Inos в профилактична доза 50 mg/
kg дневно, разделена в два приема за период
от 14 дена. Контролната група е била от 11
деца без имунофармакопрофилактика. Участниците и в двете групи не са приемали други
имунни препарати – ваксини, противовирусни
и антибактериални средства 12 седмици преди
началото на проучването и в периода на проследяване от една година.
На всички пациенти (преди началото и
през седмица след края на терапията) са се
определяли вирусни антигени в назален секрет
чрез имунофлоресценция и се е провеждало
бактериологично изследване на носоглътъчен
секрет. Оценката на имунния статус е включ-

Резултати
Наблюдавана е висока честота на вирусните и бактериални респираторни заболявания при децата с БА. Вирусологичното
изследване е установило антигените на респираторните вируси и на опортюнистичните
инфекции (херпесни, микоплазмени, хламидийни, цитомегаловирусни), а микробиологичното е показало значителна колонизация
на лигавицата на носоглътката на повечето от
изследваните деца със Staphylococcus aureus,
Streptococcus
pneumoniae,
Streptococcus
pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella
catarrhalis.
Изследването се е извършвало чрез полуколичествен метод, което е позволило да се
наблюдава в динамика (една седмица преди и
след прилагането на имунотерапия) процеса
на ерадикация на инфекциозните причинители от лигавицата на горните дихателни пътища (ГДП), който е бил особено силно изразен
при пациентите, получаващи Inos (Таблица 2).

Таблица 2. Динамика на частотата на инфекциозните антигени (абс., %)
Групи пациенти
Причинители

Група с Inos, n = 26

Контролна група, n = 11

Преди лечение

След лечение Преди лечение След лечение

Грипен вирус (А1, А2, В)

7 (27%)

3 (12%)*

3 (27%)

3 (27%)

Вирус на парагрипа 1-3 тип

11 (42%)

7 (27%)*

5 (45%)

4 (36%)

RS-вирус

6 (23%)

4 (15%)

3 (27%)

3 (27%)
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Аденовируси

8 (31%)

5 (19%)*

4 (36%)

3 (27%)

Herpes simplex тип 1 (HHV-1)

26 (100%)

22 (85%)*

9 (91%)

11 (91%)

Citomegalovirus (HHV-5)

4 (15%)

1 (4%)*

0

0

Epstein-Barr virus (HHV-4)

4 (15%)

2 (8%)*

1 (9%)

1 (9%)

Herpes simplex тип 6 (HHV-6)

0

0

0

0

Chlamydia pneumoniae

8 (31%)

5 (19%)*

3 (27%)

3 (27%)

Mycoplasma pneumoniae

11 (42%)

7 (27%)*

4 (36%)

4 (36%)

Staphylococcus aureus

12 (46%)

8 (31%)

5 (45%)

5 (45%)

Streptococcus pneumoniae

6 (23%)

4 (15%)

4 (36%)

3 (27%)

Streptococcus pyogenes

5 (19%)

1 (4%)*

1 (9%)

1 (9%)

Haemophilus influenzae

3 (12%)

1 (4%)*

1 (9%)

1 (9%)

Moraxella catarrhalis
4 (15%)
2 (8%)*
* p < 0,05 в сравнение с изходните стойности

1 (9%)

1 (9%)

Клиничен ефект от приема на Inos е наблюдаван при 23 деца (88.5%) и се изразява в намаляване
на честотата и продължителността на интеркурентните остри респираторни вирусни инфекции с 1.5
пъти (p <0.05) и изострянията на БА с 1.7 пъти (Таблица 3). Леко е понижена и честотата на екзацербациите на БА, несвързани с ОРИ, което може да се обясни с действието на препарата върху имунния
отговор на пациентите. Освен това, приемът на Inos е довел до намаляване на заболеваемостта от
УНГ-инфекции с 2.2 пъти – от 4.4 ± 0.6 до 2.0 ± 0.4 пъти годишно (p <0.05), а в контролната група
промяната е била от 4.2 ± 0.6 до 3.9 ± 0.6 пъти годишно, което не е статистически значимо. В групата
на Inos значимо се е понижила и средната продължителност на ОРИ, както и броят на децата, получавали антибиотици.
Таблица 3. Оценка на клиничния ефект на inosine pranobex
Групи пациенти
Група с Inos, n = 26
Показател
Преди лечение

Контролна група, n = 11

След лечение Преди лечение След лечение

Средна честота на ОРИ
8,4 ± 0,6
5,6 ± 0,4*#
8,2 ± 0,6
7,6 ± 0,5
Брой ОРИ с усложнения (отити,
4,2 ± 0,6
3,9 ± 0,6
4,4 ± 0,6
2,0 ± 0,4*#
трахеобронхити)
Брой на дните с ОРИ годишно на
25,6 ± 4,5
23,5 ± 1,9
28,6 ± 4,3
13,3 ± 1,9*#
един болен
Средна продължителност на ОРИ
8,8 ± 0,9
5,9 ± 0,5*
9,3 ± 1,4
9,1 ± 0,9
в дни
Брой деца лекувани с антибиотици 64,7%
41,2%*
40%
40%
Средна честота на обострената БА
7,3 ± 0,5
6,9 ± 0,4
7,8 ± 0,8
4,5 ± 0,6*#
във връзка с ОРИ
Средна честота на обострената БА
11,8 ± 1,6
8,6 ± 0,8*
10,0 ± 1,3
9,6 ± 1,8
без връзка с ОРИ
* p < 0,05 в сравнение с изходните стойности ; # p < 0,05 в сравнение с контролната група
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Едновременно с клиничното подобрение при терапията с Inos е наблюдаван и положителен
ефект върху имунния статус, изразен в повишаване на нивата на sCD4, sCD25, IFN g и понижаване
на концентрацията на sCD30, sCD95, TNF a. Наблюдаваните в хода на изследването промени са
свързани с нормализиращото влияние на Inos върху функционалното състояние на макрофагите и
синтеза на цитокини – IL-12 и IFN g. Повишаването на нивата на IL-12 и IFN g може би се дължи
на активирането на Th1-клетките, увеличавайки по този начин неспецифичната резистентност на
организма към инфекции. На фона на лечението с Inos е наблюдавана и тенденция към нормализиране на нивото на IL-4, който заедно с понижаването на sCD30 води до намаляване на атопичните
прояви при децата с БА, най-вероятно чрез нормализиране на съотношението на Тh1/Тh2-клетките
(Таблици 4, 5, 6).
Таблица 4. Динамика на концентрацията на цитокините в серума (М ± m)
Групи
пациенти

IL-12 M ± m, Е/ml

IFN g M ± m, pg/ml IL-4 M ± m, pg/ml

IL-5 M ± m, pg/ml

Преди
лечение

Преди
лечение

Преди
лечение

След
лечение

След
лечение

Преди
лечение

След
лечение

След
лечение

Група с Inos,
18,8 ±
5,4 ±
22,4 ±
15,9 ± 1,6
0,8 ± 0,06
32,1 ± 3,1
24,5 ± 2,3 20,4 ± 0,18
n = 26
1,9*
0,4**
2,3*
Контролна
16,3 ± 1,7 16,9 ± 1,6 0,9 ± 0,08 1,1 ± 0,1 28,9 ± 3,1 25,4 ± 2,8 23,9 ± 2,2 22,3 ± 2,0
група, n = 11
Здрави деца 25,6 ± 0,3

9,6 ± 0,9

20,8 ± 0,21

2,77 ± 0,2

* p < 0,05 в сравнение с изходните стойности; ** р < 0,001 в сравнение с изходните стойности
Таблица 5. Динамика на концентрацията на серумните маркери за активация и апоптоза на
имунокомпетентните клетки (М ± m)

Групи
пациенти

sCD4+ М ± m, pg/ml

sCD25 М ± m, Е/ml

sCD30 М ± m, Е/ml

sCD95 М ± m, pg/ml

Преди
лечение

След
лечение

Преди
лечение

След
лечение

Преди
лечение

След
лечение

Преди
лечение

След
лечение

19,3 ±
0,19*

730,0 ±
64,2

800,4 ±
88,2*

61,2 ± 5,9

50,1 ±
5,6*

534,4 ±
43,6

520,19 ±
44,8*

731,5 ±
63,1

60,3 ± 6,2 59,6 ± 6,4

539,6 ±
51,1

531,19 ±
54,1

34,4 ± 0,3

400,5 ± 4,9

Група с inosine
pranobex, n
17,20,17
= 26
Контролна
група, n = 11

18,1 ± 0,19 18,7 ± 0,2

729,7 ±
60,2

Здрави деца

0,38 ± 0,01

823,0 ± 107,03

* p < 0,05 в сравнение с изходните стойности
Терапията с Inos намалява концентрацията на sCD62E (p <0.05) и sCD54 в серума и нормализира функционалната активност на макрофагите и продукцията им на TNF a. Понижаването на
TNF a води до инхибиране на продукцията на химиотаксичните фактори за левкоцити, което намалява възпалителните изменения на лигавицата на респираторния тракт. Нивата на IL-5 и еотаксина
не са се променили значително, което е доказателство за изразения алергичен възпалителен процес
при изследваните деца с астма.
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Таблица 6. Динамика на концентрацията на TNF а, химиокини и молекули на междуклетъчна
адхезия (М ± m)
Групи
пациенти
Група с
Inos, n = 26
Контролна
група, n =
11

TNF а М ±
m, pg/ml

IL-8 М ±
m, pg/ml

Преди
лечение

След
лечение

Преди След
Преди
След
Преди
След
лечение лечение лечение лечение лечение лечение

Преди
лечение

След
лечение

27,9 ±
2,5

16,6 ±
1,9**

30,5 ±
3,2

27,9 ±
2,5

30,5 ±
3,2

16,6 ±
1,9**

5,7 ±0,56

4,51 ±
0,46*

106,4 ±
11,81

91,78
±9,73*

25,5 ±
2,4

21,27 ±
1,9

29,9 ±
3,0

25,5 ±
2,4

29,9 ±
3,0

27,3
±1,9

4,83 ±
0,48

4,12 ±
0,42

105,2 ±
12,0

100,0 ±
11,6

Здрави деца 3,03 ± 1,13

еотаксин М
± m, pg/ml

3,61 ± 0,42

18,4 ± 1,1

sCD54 М ±
m, pg/ml

SCD62E М±
m, pg/ml

2,28 ± 0,84

63,7 ± 0,58

* p < 0,05 в сравнение с изходните стойности; ** р < 0,001 в сравнение с изходните стойности
При оценка на хуморалния отговор на фона на Inos се наблюдава повишаване на концентрацията на IgG в серума (p <0.05), тенденция към увеличаване нивото на IgA (намалено преди
лечението) и нормализиране на стойностите на IgE. Тези промени не се установяват в контролната
група (Таблица 7).
Таблица 7. Динамика на концентрацията на имуноглобулини А, М, G и общ имуноглобулин Е в
серума (М ± m)
Групи
пациенти

IgA М ± m, g/l

IgM М ± m, g/l

IgG М ± m, g/l

IgE M±m, МЕ/ ml

Преди
лечение

Преди
лечение

Преди
лечение

След
лечение

Преди
лечение

След
лечение

11,98 ±
2,3

13,86 ±
2,41*

330,2 ±
29,4

300,4 ±
28,5

11,48 ±
2,4

12,0 ±2,5

350,6 ±
34,2

320,0 ±
30,4

След
лечение

Група с Inos, n
1,32 ±
1,19 ±0,11
= 26
0,13*

След
лечение

1,79 ±0,16 1,85 ± 0,2

Контролна
група, n = 11

1,20 ±0,12 1,21 ±0,14 1,81 ± 0,2

Здрави деца

1,42 ± 0,30

1,83 ±
0,22

1,07 ± 0,30

10,99 ± 1,60

До 150

* p < 0,05 в сравнение с изходните стойности
Установен е добър профил на поносимост на Inos на базата на оценката на безопасността
– липса на нежелани странични ефекти и отклонение в лабораторните показатели. В почти 40-годишната история на медикамента не са регистрирани случаи на сериозни странични ефекти. По
данни на Newport Pharmaceuticals International за периода 1971-2005 г. са били назначени около
1.25 милиарда таблетки Inos на 20 милиона пациента (средно по 3g/ден за 10 дни). Регистрирани
са по-малко от 1 500 странични ефекта, основно транзиторно повишаване на пикочната киселина
в серума и урината.
Заключение
Профилактичният ефект на Inos се дължи както на инхибиращия ефект на препарата върху
репродукцията на инфекциозните причинители, така и на способността да активира функцията на
Th1-клетките, усилвайки неспецифичната резистентност на организма към инфекции. Клиничният
ефект се изразява в намаляване на честотата на ОРИ при лекуваните деца.
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Бронхиална астма
в детска възраст какво ново?
Резюме: Бронхиалната астма (БА) е най-честото хронично заболяване
в детска възраст. През последните години тя се приема като хетерогенна болест както по отношение на тригерите, тежестта на
протичане, типа възпаление , така и на възрастта за започването
й. Aкцентите в публикациите за детска астма в последните години са: 1. все по-прецизно фенотипизиране- фенотиповете съществуват още в ранна детска възраст. Търсят се нови неинвазивни
биомаркери за още по-прецизното им диференциране; 2.фактори
влияещи върху постигането на контрол при БА- тежестта на симптомите на алергичния ринит(АР) и броят им при един и същи
пациент влияят значително върху постигането на контрол; наднорменото тегло води до неконтролирана БА; 3.възможности за
превенция – хранителен режи, пре- и пробиотици, омега-3 полиненаситени мастни киселини (ПНМК), вит.Д.
Ключови думи: бронхиална астма,фенотипове, контрол, превенция,
алергичен ринит

St. Evtimova,
allergist,
Plovdiv

Bronchial asthma in
childhood - what‘s new?
Summary: Bro nchial asthma (BA) is the most frequent chronic disease
in childhood. In the last years asthma is regarded as a heterogeneous
disease in respect to triggers, severity, type of inflammation and age
of onset. The highlights in publications about pediatric asthma in
the last years are: 1. Improved phenotyping – phenotypes exist from
earliest age. New more precise biomarkers are being explored for noninvasive differentiation of the condition; 2. Factors influencing the
achievement of control in BA – the severity of symptoms of allergic
rhinitis (AR) and their number in a specific patient significantly
influence the achievement of control; obesity leading to uncontrolled
BA; 3. Opportunities for Summary: prevention – dietary approach,
pre- and pro- biotics, omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA),
Vitamin D.
Keywords: bronchial asthma, phenotypes, control, prevention, allergic
rhinitis prevention
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Обзори
Бронхиалната астма (БА) е най-честото
ри: домашен прах, полени, цигарен дим, физическо усилие, студен въздух. Тези фенотипове
хронично заболяване в детска възраст. През
са подобни на описаните в Tucson Children’s
последните години тя се приема като хетероRespiratory Study – първото кохортно проучване.
генна болест както по отношение на тригериФенотиповете в предучилищна възраст
те, тежестта на протичане, типа възпаление ,
съществуват
и са свързани с пола.
така и на възрастта за започването й. Тежестта
Третият фенотип - тежък ,неатопичен е
на БА е важен параметър, на който се базирапо-рядко
описван и се намира между МТС и
ше дoскорошната класификация. Съществуват
ЕВС по отношение на прогнозата. Този фенонарастващи данни , че персонализираната метип преобладава при момичета и се характедицина, базирана на фенотиповете и ендотиризира с неутрофилно възпаление и нисък отповете ( характеризирани чрез физиопатологовор към кортикостероди (Табл.1)
гичните механизми) е важна в менажирането
Дългосрочната прогноза на описанина всички хронични заболявания.
те фенотипове при деца в предучилищна
Aкцентите в публикациите за детска аствъзраст винаги е била важна. За оценявама в последните години са:
нето й са били предлагани различни 3под1. Все по-прецизно фенотипизиране
ходи като АПИ(астма предиктив индекс )в
2. Фактори влияещи върху постигането
Tucson Children’s Respiratory Study. The French
Третият
- тежък
,неатопичен е по-рядко
описван
се намира
на
контролфенотип
при бронхиална
астма
Trousseau
Asthma иPrograme
(TAP)между
разкрива, че
3.
Възможности
за
превенция
–
храниМТС и ЕВС по отношение на прогнозата. Този фенотип
преобладава
приимат добра продеца класифицирани
с EВС
телен режим, пре- и пробиотици, омега-3
гноза:
на
5-годишна
възраст
67%към
са все още
момичета и се характеризира с неутрофилно възпаление и нисък отговор
ПНМК, вит.Д
в тази (ЕВС)група или асимптоматични . Това

кортикостероди(Табл.1)

Източник:Източник:
What lessons
can lessons
be learned
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What
canabout
be learned
asthmainphenotypes
incohort
children
from cohort studies?

Все по-прецизно фенотипизиране

съвпада и с резултати от други проучвания,

Дългосрочната прогноза на описаните фенотипове
при деца
предучилищнавирус
които разкриват,
че врецидивиращото,
свирене имаразлични
добра прогноза и
European
task force
предлага
за деца
възрастThe
винаги
е била
важна.
За оценяването
йиндуцирани
са били предлагани
нисък риск за астма, а ако еволюира в астма,
в предучилищна възраст термините епизодично
подходи
като АПИ(астма предиктив индекс )в то
Tucson
Children’s Respiratory Study.
тя е лека. Независимо, че симптомите мовирусно свирене (ЕВС) и мултитригерно свиTheрене
French
Trousseau
Asthma Programe
(TAP) разкрива,
челеки,
децадецата
класифицирани
с
гат да бъдат
с ЕВС са с по-голяма
(МТС).
ЕВС се характеризира
с епизоди
вероятност,
в
сравнение
с
контроли
да
продъна
свиркащо
дишане
интермитентно
в
хода
на
EВС имат добра прогноза: на 5-годишна възраст 67% са все още в тази (ЕВС)група
лжат да имат леки, рецидивиращи свиркания в
вирусни инфекции. Тези деца са напълно доилибре
асимптоматични
Това се
съвпада
и с резултати
отвъзраст.
други проучвания,
коитоза клинимлада
Тези факти са важни
между епизодите.. МТС
характеризира
цистите
за менажиране
на ранното
свирене.
със свирене
време и извън инфекции,
както
разкриват,
чепо
рецидивиращото
, вирус
индуцирани
свирене
има добра
прогноза
(Фиг.1)
и при експозиция на някои от следните тригеи нисък риск за астма, а ако еволюира в астма, то тя е лека. Независимо, че
симптомите
могат да бъдат леки, децата с ЕВС са с по-голяма вероятност, в
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сравнение с контроли да продължат да имат леки, рецидивиращи свиркания в
млада възраст. Тези факти са важни за клиницистите за менажиране на ранното
свирене. (Фиг.1)
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строга асоциация между смесената сенсибина БА с тежки
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презалергичната
детството. астма
В училищна
възраст
е хетерогенно
заболяване.
Прието
е,
лизация
с хранителни
и инхалаторни
алергени
Вче
училищна
възраст
алергичната
астма
едновременно
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контрол Все
на БА
на 8
алергенната експресия определя прогнозата
на БАипрез
детството.
повече
е хетерогенно заболяване. Прието е , че алергод. възраст.(3)
нараства
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да бъде
Атопията
зависи
от Study (
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експресия
определя как
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БА
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нараства въпросът
алергенната
сенсибилизация
( единичнаMAS)
или поли-,
но също
и от се
типа
на
кохортно
проучване
установява,
че
как даалергена
бъде дефинирана
атопията.
Атопията
екземата
асоциирана
със
загуба
на
филагрин
и началото ѝ) , както и от асоциацията ѝ с други алергични
зависи от алергенната сенсибилизация ( едисе свързва с по-висок риск от тежка БА със
алергичен
ринит,
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дерматит, хранителна
(1)
нична заболявания
или поли-, но (също
и от типа
на алерсигнификантно
намаляванеалергия).
на белодробната
гена и началото ѝ) , както и от асоциацията
функция в пубертета. Подобни и са данните в
МААS зазаболявания
първи път (сеалергичен
акцентура и върху
дългосрочната
ѝ с други Валергични
ТАP проучване
– 100% прогноза
от децата, на
които имат
ринит,белодробната
атопичен дерматит,
хранителна
алерфункция.
Деца (особено
момчета)
с персистиращо
свирене , чести
екзема и полиалергенна
сенсибилизация
имат
гия). (1)
и
сигнификантно
намаляване
в
FEF
25-75.
екзацербации и ранна полисенсибилизация, имат намалена белодробна
В МААS за първи път се акцентура и
Друг тежък алергичен фенотип на БА в учипрезпрогноза
детството
са с висок рисклищна
от прогресивна
загуба
на белодробната
върху функция
дългосрочната
на и
белодробнавъзраст описан
в TAP
кохорта е при
функция
към
3-11 год.възраст.
та функция.
Деца
(особено
момчета) с персидеца с тежки екзацербации и поленова сенсистиращо свирене , чести екзацербации и ранна
билизация. При този фенотип по-често се наполисенсибилизация,
намалена
анафилактични
реакции
къмот
храни
В проучванеимат
на Garden
et. аlбело( the CAPSблюдават
кохорта)
се установява,
че риска
БА
е свързан с типа алергенна сенсибилизиция. Доказана е строга асоциация между
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функция в пубертета. Подобни и са данните в ТАP проучване – 100% от децата,
които имат екзема и полиалергенна сенсибилизация имат и сигнификантно
намаляване в FEF 25-75. Друг тежък алергичен фенотип на БА в училищна
възраст описан в TAP кохорта е при деца с тежки екзацербации и поленова
Обзори
сенсибилизация. При този фенотип по-често се наблюдават анафилактични
реакции към храни през поленовия сезон.

през поленовия сезон.
високa е и бронхиалната хиперреактивност
В обобщение, тежката алергична БА при
към метахолин и манитол. (4)ИдентифицираВ обобщение,
при деца
включва
два фенотипа
деца
включва дватежката
фенотипаалергична
зависещи отБА
типа
нето
на възпалителния
модел е особено важно
зависещи
от типаи сенсибилизация
и асоциацията
с други алергични
сенсибилизация
асоциацията с други
алерза менажиране
на тежката неконтролирана астгични
заболявания:
тежък
фенотип,
асоциима.
Измерването
на периостин
заболявания: тежък фенотип, асоцииран с екзема и полиалергия
; тежък в храчка е важен
ран с екзема и полиалергия ; тежък фенотип с
биомаркер при фенотипизирането на тежката
фенотип
с остри екзацербации,
свързани
експозиция
остри екзацербации,
свързани с поленова
ек-с поленова
астма. Високото
ниво на периостин в храчка се
спозиция
асоциира с персистиращо намаление на бело(Табл.2)
(Табл.2)
дробна функция при пациенти с еозинофилия
в бронхиалната лигавица , въпреки лечението с

Източник:
can be about
learned
about
asthma phenotypes
in children
from cohort studies?
Източник:
What What
lessonslessons
can be learned
asthma
phenotypes
in children from
cohort studies?
високи дози инхалаторни кортикостероиди. (5)
Тежестта на БА в училищна възраст зависи от типа на възпалението . В TAP се подФактори влияещи върху постигането
чертава , че неутрофилната БА съществува
на контрол при БА
в детска възраст и се характеризира с висок
Тежестта
на
БА
в
училищна
възраст
зависи
от
типа
на възпалението . В TAP се
BMI индекс, по-лоша белодробна функция, поГлавната
цел ви менажирането
на БА е да
високи IgG и, че
IgA
и по-малко данни
атопия.
подчертава
неутрофилната
БАзасъществува
в детска
възраст
се
се постигне пълен контрол над заболяването. В
Противоположно на това, в MAAS проучването
характеризира с висок BMI индекс, по-лоша белодробна функция, по-високи IgG
детска възраст неконтролираната астма варира
тежкият фенотип БА се асоциира с полиалери гия,
IgAтежки
и по-малко
даннии за
атопия.нормална
Противоположно
наоттова,
в MAAS
широко
15 до
90% в зависимост от възраекзацербации
относилно
стовата
група,
страната,
белодр
функция.
При
този
тип
тежка
БА
препроучването тежкият фенотип БА се асоциира с полиалергия, тежки начините за оценка на
контрола и дефиницията. Множество фактори
обладава „алергиченият тип” възпаление ( Eo
екзацербации
и относилно нормална белодр функция.
При този тип тежка БА
се асоциират с трудното постигане на контрол
и Ba). Този факт е установен и в други проучвания.
при БА:алергичен ринит(АР), екзема, наднорВ заключение , анализът на съществувамено тегло, нисък социален статус или неточна
щите кохортни проучвания предоставя полезни
родителска преценка за контрол. Отдавна известен факт е , че недиагностицираният и нелекуданни за описване на фенотиповете БА в детван АР влияе върху тежестта на протичане на
ството. Необходими са допълнителни проБА. В проучване на Manuel-Ferreira Magalhaes
учвания с неинвазивни биологични маркери за
et al. се оценява как отделните симптоми на
още по-прецизното фенотипизиране на БА в
АР ( сърбеж, кихане, течащ нос, блокиран нос)
детска възраст.
Един такъв биомаркер е периостинът извлияят върху контрола на астмата.
мерван в серум и храчка. Периостинът се инС най- голямо влияние върху контрола на
БА е блокираният нос, а с най-нисък импакт е
дуцира от IL-13. Колкото по-висока е неговата
сърбежът.
стойност в серума при деца с БА , толкова по54
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(Табл.3)

Източник: Asthma control in children is associated with nasal symptoms, obesity, and health insurance: a
nationwide survey

В същото проучване се установява, че колкото повече са симптомите на АР
при един пациент, толкова по-трудно постигаме контрол на БА. При наличието
Източник:
children with
is associated
with obesity,
nasal symptoms,
obesity, aand health
Източник:
AsthmaAsthma
control incontrol
children in
is associated
nasal symptoms,
and health insurance:
наinsurance:
един симптом,
контролът
е почти 100%, при наличие на 2 симптома
a
nationwide
survey
nationwide survey
неконтролираната астма е 50%; при наличие на 3 симптома -68%, а при наличие
В същото проучване се установява, че колкото повече са симптомите на АР при един пациент,
на 4 симптома
- 78% от БА е неконтролирана.

толкова по-трудно постигаме контрол на БА. При наличието на един симптом, контролът е почти
100%, при наличие на 2 симптома неконтролираната астма е 50%; при наличие на 3 симптома
В същото проучване се установява, че колкото повече са симптомите на АР
-68%, а при наличие на 4 симптома - 78% от БА е неконтролирана.

при един пациент, толкова по-трудно постигаме контрол на БА. При наличието
(Табл.4)
(Табл.4)
на един
симптом, контролът е почти 100%, при наличие на 2 симптома
неконтролираната астма е 50%; при наличие на 3 симптома -68%, а при наличие
на 4 симптома - 78% от БА е неконтролирана.

(Табл.4)

Източник: Asthma control in children is associated with nasal symptoms, obesity, and health
insurance: a nationwide survey
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Друг рисков фактор за липса на контрол
над болестта е наднорменото тегло. В последни публикации се установява, че нарастването
на BMI води до:по-чести екзацербации ; почести и по-продължителни хоспитализации;
нужда от по-високи дози инхалаторни кортикостероиди и орални такива,както и по-честа
употреба на бета-агонисти. В настоящето проучване се установява, че наднорменото тегло
води до 3 пъти по-голяма честота на неконтролирана БА. (6)
Възможности за превенция – хранителен
режим, пре- и пробиотици, омега-3 ПНМК,
вит. Д
Отдавна e известенo , че предразположението към алергични заболявания е генетич-

но кодирано. Напоследък се обръща внимание на факта, че генетичните фактори, заедно
с влиянието на околната среда вътреутробно
, водят до развитие на алергични заболявания чрез нарушение в имунитета и органното развитие.Поставя се въпросът за началото
на алергиите още вътреутробно особено при
родители с налични вече алергични заболявания Околната среда по време на бременността
включва : начин на хранене, прием на хранителни вещества, нездравословни навици,стрес
и др. Разбирането на тези фактори е от есенциално значение, за да се определят рисковите
индивиди и възможните терапевтични интервенции за първична профилактика на алергич9
ните заболявания. (7)

Източник:
Does allergy
begin inbegin
utero?in utero?
Източник:
Does allergy
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Calder и колектив изследват ролята на ПНМК в патогенезата на алергичните
заболявания и ролята им за тяхната превенция. Интересът към омега-3 ПНМК за
профилактика и лечение на бронхиална астма (БА) произтича от ролята им в

Обзори
Calder и колектив изследват ролята на
ПНМК в патогенезата на алергичните заболявания и ролята им за тяхната превенция. Интересът към омега-3 ПНМК за профилактика и
лечение на бронхиална астма (БА) произтича от
ролята им в синтеза на левкотриени (Фиг. 1).Те
предизвикват бронхоконстрикция, повишена
продукция на мукус и струпване на неутрофили. Синтезират се от арахидоновата киселина и
омега-6 мастни киселини. Концентрацията им
нараства значително по време на екзацербации
на БА в кръвта, урината и издишвания въздух
Омега-3 ПНМК и дезоксихексоевата киселина
(DHA) потискат левкотриеновия синтез чрез
конкуриране с арахидоновата киселина по отношение на ензима 5-липоксигеназа. 5-липоксигеназата катализира левкотриеновия синтез
(LTB4, C4, D4 и Е4). В няколко in vivo проучвания се доказва, че омега-3 ПНМК подтискат
синтеза едновременно и на арахидоновата киселина, и на левкотриен В4 . В няколко проучвания се установява, че добавката на омега-3
ПНМК под форма на рибно олио по време на
бременността може да редуцира сенсибилизацията към най-честите хранителни алергени
и да намали тежестта на атопичния дерматит
през първата година от живота. Описан е и
дългосрочен ефект при възрастни с редукция
честотата на атопичния дерматит, поленовата
алергия и БА. Необходими са бъдещи проучвания за доказване протективната роля на дълговерижни омега-3 ПНМК по време на бременността, кърменето и в кърмаческа възраст по
отношение на алергичните заболявания.(8)
Пробиотици и пребиотици
За първи път през 2001 г. Световната
здравна организация дефинира пробиотиците
като „живи микроорганизми”, които могат да
имат полезен ефект върху човешкото здраве,
когато се предписват в адекватно количество.
Пребиотиците са хранителни компоненти, които благоприятстват развитието на нормалната
флора в червата. Те представляват олигозахариди, които не се разграждат в храносмилателната система, като избирателно стимулират
растежа на чревната микробна флора. Понасто-

ящем само инулинът и галактоолигозахаридите, които са естествени хранителни съставки,
срещащи се в много растения, напълно изпълняват критериите за пребиотик.
Комбинираната пре- и постнатална превенция, включваща омега-3 ПНМК плюс пробиотик, е най-ефективна. Необходими са бъдещи проучвания за доказване на имуномодулаторния ефект на комбинацията омега-3 пробиотици, приложени пери- и постнатално.
Витамин Д
Нарастват данните за широко разпространения недоимък на вит. Д сред човешката популация. Недостатъчната експозиция на
слънчева светлина, както и ниският му прием с
храната са главните причини за този недоимък.
В много проучвания през последните години
се търси връзка между нивото на вит.Д при
бременни и предразположението към алергични заболявания. Данните са противоречиви. В
проучване на Chih-Yung Chiu,tsung Chieh Yao
et al. се установява, че ниското ниво на вит.Д
в пъпната връв се асоциира с увеличен риск
от хранителна алергия към протеините на краве мляко. В други проучвания се подчертава
рискът за хранителна алергия и атопичен дерматит. Противоречиви са данните за влиянието
на вит.Д върху риска за развитие на БА в ранно
детство.(9)
През последните години много проучвания се фокусираха върху ролята на храната
и отделните хранителни вещества в превенцията на алергичните заболявания . В проучване на Sumaiya Patel,Adnan Custovic се
оценява ролята на диетичния модел за развитие на БА.Оценени са 3 диетични модела
– традиционен(комбинация от месо, риба, плодове и зеленчуци); западен (преобладаващо
висока концентрация на мазнини и преработени храни- хот-дог,пица,чипс,бисквити) и други
(преобладаващи зърнени храни,ядки,тестени
храни).Участниците в кохортното проучването
са били проследени на 8 и 11 год.възраст.
Децата в училищна възраст, които са били
изключително на западния модел хранене имат
по-висок риск от развитие на БА, в сравнение с
другите хранителни режими. (10)
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Използвани съкращения:
АР – алергичен ринит
БА – бронхиална астма
ЕВС - епизодично вирусно свирене
МТС - мултитригерно свирене
TAP - The French Trousseau Asthma Programe
MAAS - The National Asthma Campaign Manchester Asthma and Allergy Study
MAS - The German Multicentre Allergy Study
ПНМК – полиненаситени мастни кисели
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Клиничен анализ
на пациенти с
новодиагностициран
алергичен ринит
Резюме: Алергичният ринит нараства по честотата в световен мащаб.
Но значимостта на заболяването се определя не просто от високия брой на засегнатите, а и от влошеното им качеството на живот и от сериозния риск за развитие на бронхиална астма.
Цел на настоящото проучване е де се направи клиничен анализ на
пациенти с новодиагностициран алергичен ринит.
Материал и методи: В ретроспектовното проучване бяха включени
448 [мъже 210 (46.88%)] пациента на средна възраст 19.9 годинис
новодиагностициран алергичен ринит. Заболяването беше класифицирано според класификацията на ARIA; беше определена
продължителността на оплакванията; вида на сенсибилизация;
наличие на коморбидна бронхиална астма.
Резултати. При децата преобладаваха момчетата и нямаше резлика в
честотата при възрастните. Пациентите с умерено тежък/тежък
алергичен ринит бяха 77.48%. Сигнификантно повече бяха пациентите с персистиращ ринит – 81.25% (p < 0.01). Най – често
установената сенсибилизация беше към тревен полен - 48.21%
и акари – 45.09%. При 27,01% от пациентите имаше полисенсибилизация. При 34,15% беше установено наличие на коморбидна
бронхиална астма при диагностициране на алергичен ринит.
Заключение. Пациентите с новодиагностициран алергичен ринит са в
широк възрастов диапазон, най – често са с персистиращ умерено тежък/тежък алергичен ринит, с най – честа сенсибилизация
към полени и акари, често полисенсибилизирани и с коморбидна
бронхиална астма.
Ключови думи: алергичен ринит, новодиагностициран, тежест,
продължителност, сенсибилизация, бронхиална астмаKeywords:
bronchial asthma, phenotypes, control, prevention, allergic rhinitis
prevention
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Summary: The prevalence of allergic rhinitis increases worldwide. But the
burden of the disease is determined not only by the high prevalence,
but on affected quality of life and serious risk for asthma.
The aim of the present study is to make a clinical analysis of patients with
newly diagnosed allergic rhinitis.
Materials and Methods. In the retrospective study 448 [men 210 (46.88%)]
patients, mean age 19.9 years with newly diagnosed allergic rhinitis
were included. The disease was classified on the base of ARIA
classification, the duration of symptoms, type of sensitization, the
presence of asthma as co - morbidity were determined.
Results. Boys were predominant among children and no difference in
gender was established in adults. Patients with moderate/severe
allergic rhinitis were 77/48%. The number of patients with persistent
rhinitis was significantly higher – 81/25% (p<0.001). The most
frequent sensitization was to grass pollen – 48.21% and mites –
45.09%. Polysensitization was established in 27.01% of patients. In
34.15% asthma co – morbidity was found while allergic rhinitis was
diagnosed.
Conclusion. Patients with newly diagnosed allergic rhinitis are in wide
age range, most frequently with persistent moderate/severe allergic
rhinitis, sensitized to grass pollen and mites mostly, frequently
polysensitized with asthma co – morbidity.
Key words: allergic rhinitis, newly diagnosed, severity, duration,
sensitization, asthma.
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Увод
Алергичният ринит е най – честата форма
на неинфекциозен ринит, който засяга от 10% до
30% от възрастните и до 40 % от децата. Епидемиологичните проучвания доказват нарастване
на честотата в световен мащаб [1]. Тhe European
Community Respiratory Health Survey изчислява
честота за Европа от 4% до 32% [2]. Според единственото епидемиологично проучване за България от 2000г. честотата на алергичния ринит е 18,
2% от популацията [3]. Социалните и икономически последици, до които води алергичният ринит
са значителни не просто заради високата честота,
но и поради засяганетo на дневната активност,
производителността, обучението, съня [4]. Tой
значимо влошава качеството на живот. Не по –
маловажен е и фактът, че алергичният ринит е
най – сериозният рисков фактор за развитие на
бронхиална астма. Въпреки значимостта на заболяването и броя на засегнатите от него, проучванията по темата за нашата страна са малко.
Цел
Целта на настоящото проучване е де се
извърши клиничен анализ на пациенти с новодиагностициран алергичен ринит.

определена продължителността на оплакванията
до диагностициране на алергичния ринит. Извършено беше изследване за наличие на коморбидна бронхиална астма.
Статистически анализ
Статистическата обработка на резултатите беше осъществена чрез алтернативен анализ
при използване на компютърна програма SPSS
Statistics – version 20.0 (IBM®).
Резултати
Всички пациенти бяха разделени в две възрастови групи: ≤ 15 и съответно над 15 години, като
за всяка от тях беше определяно възрастово – половото съотношение.
В групата до 15 годишна възраст преобладаващ беше мъжкият пол – 60,19 %, а за групата над
15 години беше установено обратното съотношение – 57,11 % жени.
От общия брой пациенти, по отношение на
пола беше установено следното съотношение:
210 (46,88 %) мъже : 238 (53,12 %) жени, при липса на сигнификантно различие.
За цялата група от 448 пациента беше установена средната възраст 19,90 години (интервал:
3 - 56).
Резултатите от възрастово-половото разпределение на пациентите са представени в
таблица 1.

5

Материал и Методи
В ретроспективното проучване бяха включени 448 пациента с новодиагностициран алергичен ринит. Всички пациенти
Таблица 1.
бяха насочени от други специ- Полово-възрастово разпределение на пациенти с
алергичен ринит (n = брой пациенти)
алисти (общопрактикуващи
лекари, оториноларнинголози
Пол
n (%)
и др.) или самостоятелно за
клинично уточняване. Диамъже
62 (60,19%)
до 15
гнозата „Алергичен ринит”
жени
41 (39,81 %)
годишна
беше поставена на базата на
възраст
общо
103
подробна анамнеза, физикамъже
148 (42,89%)
лен преглед и доказване на
над 15
клинично значима сенсибижени
197 (57,11 %)
годишна
лизация чрез извършване на
възраст
общо
345
кожен prick - тест според изискванията на европейската
Възраст
академия по алергология и
(в години)
клинична имунология [5]. Тежестта на заболяването беше
Интервал
3 – 56
определена според класифисредна (Std. Dev)
19,90 (12,84)
кацията на ARIA [6]. Беше

63
Алергичният ринит при всички пациенти беше класифициран

на базата на класификацията на ARIA [6]. Установено беше, че
пациентите с умерено тежък / тежък алергичен ринит са значимо

Оригинални изследвания
Установено беше, че 121 (27,01%) от пациентите имат сенсибилизация едновременно
към два и повече алергена, като среден брой на
сенсибилизации на пациент беше 1.37.
От пациентите с доказана сенсибилизация към котки и кучета – 30 ( 6,69%) и към
6 Bl.
orientalis – 15 (3, 34%), нямаше такива с моносенсибилизация. При всеки от тях беше установена и сенсибилизация към акари.

Алергичният ринит при всички пациенти
беше класифициран на базата на класификацията на ARIA [6]. Установено беше, че пациентите с умерено тежък / тежък алергичен
ринит са значимо повече спрямо тези с лека
форма на заболяването (р < 0,01). Значимо поголям беше броят на пациентите с персистиращ алергичен ринит, спрямо тези с интермитентен (р < 0,01) (таблица 2).

Разпределение на пациенти с алергичен ринит според
тежест и продължителност на заболяването
(по ARIA
класификация)/
(n=брой пациенти).

Таблица 2.

продължителност

умерено тежък/
тежест

Лек

тежък

n

%

Sp

N

26

5,80

1,10

58

%

Общо
Sp

N

%

84

18,75

75 16,74 1,76 289 64,51 2,26 364

81,25

101 22,54 1,97 347 77,46 1,97 448

100

Sp

Интермитентен
12,95 1,59

1,84

Персистиращ

Общо

1,84
-

При 153 (34,15%) пациента беше устаноБеше установено, че при 85 (18.97%) павено наличие на коморбидна бронхиална астциента, диагнозата „Алергичен ринит” е пома при диагностициране на алергичен ринит.
ставена до една година от оплакванията им.
Беше
установено,
че
при
85
(18.97%)
пациента, диагнозата
При 255 (56.92%) пациента диагнозата беше
Дискусия
поставена до края на третата година от начало„Алергичен ринит” е поставена до една година
от оплакванията им.
В проучването беше извършен анализ на
то на оплакванията, а при 83 (18,52 %) оплаквъзрастово
половата структура
на пациентиванията
са продължили
и повече години
При 255
(56.92%)десет
пациента
диагнозата
беше –поставена
до края
на
те с новодиагностициран алергичен ринит. По
до окончателното поставяне на диагнозата.
данни на Bousquet
и колектив,
до пубертета,
От извършения
на вида сенсибитретата
годинаанализ
от началото
на оплакванията,
а при
83 (18,52
%)
алергичният ринит е по-чест при мъжкия пол
лизация беше установено, че при пациентиоплакванията
са алергичен
продължили
и повече
години
до
. Тази тенденция
се променя
през пубертета,
те
с новодиагностициран
ринит, десет
като при възрастните пациенти е установена
най–честа е сенсибилизацията към тревен
окончателното поставяне на диагнозата.
липса на значимо различие в честота на забо(смес тревен – житен) полен – 216 (48,21%)
ляването сенсибилизация
за двата пола [5]. Този факт
е цитии къмОт
микрокърлежи
на домашен
прах - 202
извършения
анализ
на вида
беше
ран и от други авторски колективи [7]. Ато(45,09%) (табл. 3).

установено, че при пациентите с новодиагностициран алергичен
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ринит, най–честа е сенсибилизацията към тревен (смес тревен –

житен) полен – 216 (48,21%) и към микрокърлежи на домашен прах

30 ( 6,69%) и към Bl. orientalis – 15 (3, 34%), нямаше такива с
моносенсибилизация. При всеки от тях беше установена и
Оригинални
изследвания
сенсибилизация
към акари.
Сенсибилизация при пациенти с алергичен ринит.
[n – брой пациенти]/ [сборът е повече от 448
поради едновременна сенсибилизация към повече
от един алерген].

Таблица 3

Сенсибилизация

N

%

Акари

202

45,09

5 треви/4 житни

216

48,21

дървесни полени

60

13,39

Плесени

90

20,09

30 (21/9)

6,69

15

3,34

-

100 %

домашни любимци:
котки/ кучета
Bl. Orientalis

пичната предиспозиция персистира и атопичсвободен избор [10]. За Европа, на основата на
но заболяване, включително алергичен ринит,
епидемиологични проучвания, е установено,
може да стартира по всяко време Установено
че персистиращият алергичен ринит има поПри
153
(34,15%)
пациента
бешечестота
установено
на
е че, около 80% от пациентите, алергичен риниска
(до 43 %), отналичие
интермитентния
нит,коморбидна
изявяват симптоми
преди 20 годишна
Редица клинични проучвания
установябронхиална
астма при[11].
диагностициране
на алергичен
възраст [8]. Връх на заболяемостта се отчита
ват значимо по-висока честота на пациентите
във ринит.
възрастовия интервал 20 – 40 години [9].
с умерено тежък/тежък алергичен ринит, спряНие установихме относително широк възрамо тези с лек [12]. За България, Т. Попов и костов интервал (3 – 56 години) на пациентите с
лектив цитират умерено тежък/тежък ринит
новодиагностициран алергичен ринит, като се
при 94,3% от пациентите, потърсили медиДискусия
потвърди възрастово-половата тенденция.
цински съвет поради назални симптоми [13].
Изключително важно за всички пациенти
Ние също приехме работна хипотеза, че броят
с алергичен ринит е точното класифициране
на пациентите с умерено тежък/ тежък ринит
на заболяването по вид и тежест според ARIA.
ще бъде значимо по-висок, спрямо тези с лек.
От това до голяма степен зависи и избора на
Получените резултати потвърдиха тази хипоправилно поведение и лечение [6]. След първотеза. Поради това, че настоящото проучване
началното публикуване на консенсуса ARIA
не е изградено като епидемиологично проучдо момента са натрупани достатъчно на брой
ване, ние приехме, че при случайния подбор
доказателства, че лечение, съобразено с преще преобладават пациентите с персистиращ
поръките на ARIA дава по – добър контрол на
алергичен ринит, спрямо тези с интермитензаболяването от колкото лечение според друг,
тен. Анализът на данните ни установи сигни65
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фикантно по-висока честота на персистиращия спрямо интермитентния алергичен ринит.
В характеристиката на пациентите с новодиагностициран алергичен ринит беше включено изследване на продължителността на
симптомите до поставяне на диагнозата. При
56.92% от пациентите диагнозата беше поставена до края на третата година от началото на
оплакванията – срок, напълно достатъчен за да
възникне съмнение за връзка с алерген. Същевременно обаче установихме, че при 18,52 % от
случаите заболяването беше диагностици след
десет и повече години оплаквания.
При анализа на пациентите с новодиагностициран алергичен ринит беше определян и
вида на сенсибилизация. В проучване на Ph.
Bousquet, извършено в седем западно-европейски държави, се посочва, че най-честата
сенсибилизация е към D. pteronyssinus, тревен полен и котка [14]. Собствените ни данни
установиха най – честа сенсибилизация към
първите два аероалергена. Използвайки резултатите на Ph. Bousquet за сравнителен анализ на собствените данни, ние посочваме, че
сенсибилизацията към котка беше едва пети по
честота вид сенсибилизация (вж. табл.3). Причината, с която обясняваме това различие е,
че традицията за отглеждането на котки в затворени домашни помещения е сравнително
от скоро у нас в сравнение с други Европейски
държави. Така обясняваме по-ниската честота
на този вид сенсибилзация по собствени данни, още повече, че ние не установихме пациент с моносенсибилизация към този вид домашен любимец.
Полисенсибилизацията е важен аспект
за пациентите с алергични заболявания. Този
имунологичен феномен, който има клинично значение показва тенденция за увеличаване [15]. Fasce публикува данни, според които
алергичният ринит започва в детството като
моносенсибилизация, но по-късно, при част от
тях се установява полисенсибилизиране [16].
G. Ciprandi обаче установява еднаква продъ-
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лжителност на симптоми на заболяването както при моносенсибилизирани, така и при полисенсибилизирани. Това му дава основание
да направи предположението, че вероятно се
касае за две различни категории [17]. Подобни изводи се докладват и в други проучвания
[18]. Ние установихме сравнително висока
честота на полисенсибилизация при пациентите с новодиагностициран алергичен ринит
- 27,01%. Полисенсибилизацията е феномен,
който изисква допълнителни проучвания с
оглед връзката с вида на алергичния ринит,
наличието на съпътстващи заболявания. От
клинична гледна точка е важна и възможността за имунотерапия при полисенсибилизирани
пациенти.
Извършен беше и анализ върху наличието на бронхиална астма, като коморбидно
заболяване при пациентите с новодиагностициран алергичен ринит. Съвремeнното разбиране за дихателния път, заложено като основа
на инициативата ARIA е неговото единство. В
тази връзка алергичният ринит и бронхиалната астма се приемат за две изяви на един общ
проблем на единния дихателен път. По данни
на Shaaban (Lancet 2008), ринитът и особено
алергичният ринит е най – мощен предиктор
на астма. В същото време своевременното разпознаване на пациентите, правилното им диагностициране и адекватно поведение могат да
предпазят от развитие на бронхиална астма
[19].
Изводи
Резултатите от проведеното проучване
позволяват да се направят следните изводи
относно характеристиката на пациенти с новодиагностициран алергичен ринит: широк
възрастов диапазон на пациенти, сходна честота на двата пола след пубертета, при диагностицирането, пациентите най – често са с
персистиращ умерено тежък/тежък алергичен
ринит, най – честа сенсибилизация - полени
и акари, честа полисенсибилизация, честа коморбидна бронхиална астма.
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Aлергичен ринит
при болни с
професионалнообусловена
бронхиална астма
Резюме: Нарастването на алергичните заболявания през последните
десетилетия се определя, както от генетични фактори, така и от
фактори на околната среда и в частност на професионалната 2,8.
Изследване на 260 пациенти с професионална бронхиална астма
установява алергичен ринит при 82-ма (31.5%) и алергичен конюнктивит при 9 (3.5%) болни, работещи с органично-прахови и
химически иританти. Направен е анализ на формата и начина на
клиничното протичане, както и на неговата имуноалергологична
характеристика. На базата на клинико-рентгенологичните и алергологични параметри са обобщени основните опорни моменти
за етиологична диагноза, които да послужат за диагностични и
трудово-експертни критерии при професионално обусловения
алергичен ринит.
Ключови думи: алергичен ринит, професионален, бронхиална астма,
единен дихителен път
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Allergic rhinitis
in patients with
occupational-related
asthma
Summary: The growth of the allergic diseases during the last decades
is related with genetic factors and factors of the environment,
in particular- occupational.2,8 The investigation of 260 patients
with occupational bronchial asthma finds allergic rhinitis at 82
(31.5%) and allergic conjunctivitis at 9 (3.5%) patients working
with organic- dust and chemical irritants. An assay of the form and
the course of the clinical manifestation and it´s immuno- allergic
characteristic is done. The main key points for the etiological
diagnosis are summarized on the base of clinical- roentgenologocal
and allergological data, which can surve as diagnostic and labourexpert criteria for the occupational allergic rhinitis.
Key words: allergic rhinitis, occupational, bronchial asthma, integrated
respiratory tract

Алергичните заболявания бележат значително увеличение през последните години,
както сред възрастните, така и сред децата.
Доказана е генетичната основа на бронхиалната астма и алергичните заболявания, но се
отчита, че нарастването им в последните години съществено се влияе от околната среда и в
частност професионалната 2,8.
Професионалните алергии имат разнообразни клинични прояви от страна на дихателната система, кожата и очите, като не-рядко
протичат комбинирано. Счита се, че при респираторните алергии се касае за алергизиран
организъм с преимуществена изява на алергията в една или друга част на дихателните пътища 2,8. Ето защо С30 основателно характеризира алергичния ринит като част от алергията
на единния дихателен път (ARIA)1,3,5,6,7
Цел на проучването:
Да се установи честотата на професионалния алергичен ринит (ПАР) при пациенти с професионална бронхиална астма. Да се

предложат диагностични и трудово-експертни
критерии за диагностиката на професионално
обусловения алергичен ринит.
Използвани методи:
- Документален: Ретроспективен анализ на история на заболяването (ИЗ) при
260 случаи с професионална бронхиална
астма в КПЗ – София.
- Клинико-лабораторни: Анамнеза, клиничен преглед- на ГДП (риноскопия), бели
дробове, очи и консултация с оториноларинголог, офталмолог, пулмолог, алерголог.
- Образно изследване: Рентгенографии на
бели дробове и околоносни кухини.
- Имуно-алергологични: Кожно-алергични проби (КАП), Бронхо-провокационен тест
(БПТ) с медиатори и алергени, назален провокационен тест с алергени, експозиционен и
елиминационен тест.
Резултати:
От ретроспективния анализ на 260 болни
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с професионална бронхиална астма се установи, че всеки трети астматик боледува и от
алергичен ринит 82 (31.5%), протичащ като
риносинуит при 15 (18.3%) и като алергичен
риноконюктивит при 9 (3.5%). Възрастово- половата характеристика на болните с алергичен
ринит показва преобладаване на жените (6073.2%) пред мъжете (22-26.8%). Средното експозиционно време на етиологичните фактори
е 7 год. 8 мес. Средната възраст на клинична
изява е 38 год. 5 мес., като най- възрастният
болен е бил на 50 год., а най младият на 22 год.
възраст.
Според съвременната клинична класификация, на базата на продължителност на симптомите, професионалният алергичен ринит
(ПАР) протича като персистиращ, т.е целогодишен и като интермитентен. ПАР е персистиращ
е при 75 (91.5%), което се обяснява с ежедневния професионален контакт с алергените при
преобладаваща част от болните, и като интермитентен при 7 (8.55%)- само при 5 полевъди и
2 лесничеи е бил със сезонен характер по време
на цъфтежа на житните и дървесни полени.
Според тежестта и качеството на живот,
ПАР протича леко при 35 (42.7%), умерено
тежко при 43 (52.5%) и тежко с трайни структурни промени при 4 (4.8%).
Съобразно преобладаващата симптоматика, ПАР клинично е протичал по хиперсекреторен тип при 72 (87.8%) с пристъпно кихане, ринорея (предна), сърбеж и непостоянно
запушване на носа, а при 10 (12.2%) като обструктивен тип със силно и трайно запушване
на носа, затруднено носно дишане и загуба на
обонянието от хипертрофиралата носна лигавица, често с полипозни изменения.
Заболяването се отразява неблагоприятно и на съседните органи, с което се влошава
качеството на живот. Поради трудното носно
дишане, то се осъществява през устата с последващи сухота и болки в гърлото, нощно хъркане, както и упорита рефлекторна кашлица от
стичащите се секрети по задната фарингиална
стена.
Според алергичния профил и етиологичните фактори, при 50 болни (61%) заболяването
е предизвикано от органично-прахови алергени
(текстилни - 15, брашно - 12, тютюн - 10, фураж
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– 7 и други – 6), а при 32 (39%) - от химически
(медикаменти - 9, изоцианити - 7, формалдехид
- 6, пестициди - 6 и други – 5). Общо при 32
(12.3%), т.е. при всеки трети, се отбелязва наследствена предиспозиция за алергични заболявания.
От подробния анализ на случаите с ПАР,
респективно с риносинуит и риноконюктивит,
се очертават някои клинични особености с важно значение за етиологичната диагноза като:
- Неудовлетворителен лечебен ефект поради ежедневния професионален контакт с алергени и иританти;
- Доброто повлияване на заболяването извън работната среда и след адекватно трудоустрояване.
В заключение подчертаваме, че професионалният алергичен ринит и професионалната бронхиална астма са сериозни заболявания
с медицински и социални последици. Заболяванията се отразяват неблагоприятно на локалния и на общия здравен статус, влошавайки качеството на живот на болните и възможността
за тяхната трудова реализация. Етиологичната
диагноза на ПАР може да бъде затруднена в напреднал стадий на полиалергия и параалергия,
което поставя въпроса за ранната му диагноза и
своевременното трудоустрояване на заболелите работници.
С оглед на трудово-експертните и правни
последици своевременната етиологична диагноза на ПАР е от значение за практиката и
трябва да се базира на критериите:
- трудово- хигиенни данни за професионален риск за алергизиране;
- епидемиологичен (колективен тест) за
алергични прояви на работниците в дадена
професия;
- начало на заболяването след известен
експозиционен период от трудовия стаж;
- доказване на сенсибилизация към професионални алергени чрез кожно- алергични
проби (КАП) или на специфични Ig E антитела
чрез имунологични тестове;
- положителен назален провокационен
тест с професионални алергени;
- положителен експозиционен и елиминационен тест.
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Изводи:
1. Алергичният ринит се установява в
съчетание с бронхиална астма, алергичен конюнктивит и синуит.
2. Професионалният алергичен ринит се
среща с висока честота при болните с професионална бронхиална астма.
3. Предлагат се основни критерии за етиологичната диагноза на професионалния алергичен ринит, необходими за точната клинична

и трудово-експертна оценка.
4. Професионалният алергичен ринит и
професионалната бронхиална астма водят до
значими медицински, социални и юридически
последици, засягащи трудовото дълголетие на
работниците.
5. Болните с професионален алергичен
ринит и професионална бронхиална астма се
нуждаят от адекватно и навременно трудоустрояване или преквалификация.
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Ефект на назално
приложен микронизиран
целулозен прах върху
ефикасността на
оксиметазолин при
пациенти с целогодишен
алергичен ринит
Резюме:
Въведение: Дефектната бариерна функция на назалната лигавица е
предпоставка за развитието на хронично алергично възпаление
на лигавицата и е предпоставка за персистиране на клиничните
симптоми при алергичен ринит, сред които конгестията играе основна роля. Търсейки начини за подобряване на ефикасността на
назално прилаганите лекарства при това състояние, ние решихме
да проверим хипотезата, че хидроксил-пропил-метилцелулоза
(НРМС), известен като мукопротективен агент, може да подобри
ефикасността на локално приложен деконгестант (оксиметазолинов назален спрей, 0.05%), „запечатвайки“ го за лигавицата.
Методи: Това двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване бе
проведено при 40 пациенти (средна възраст 35 години, 23 жени)
с персистиращ алергичен ринит. Пациентите бяха рандомизирани да получават 1 впръскване оксиметазолин последван от 1
впръскване НРМС или лактоза на прах (плацебо) в продължение
на 7 дни (2х дневно), след което бяха проследени за период от
още една седмица като единствено оксиметазолин бе разрешен за
лечение при нужда. Върхов назален инспираторен дебит (ВНИД)
бе измерван в продължение на 360 минути след приложението
на оксиметазолин и HPMC / плацебо на ден 1 и ден 8, както и
еднократно измерване на ден 15. Субективните оплаквания на
пациентите бяха оценени чрез симптомни дневници и визуалноаналогови скали (ВАС).
Резултати: НРМС значително подобрява оксиметазолин-увеличения
ВНИД в дни 1 (р = 0.042) и 8 (р = 0.006). Базовият ВНИД е поголям в групата на НРМС в ден 15 (P = 0.014), което е показателно за продължителен ефект върху намаляването на назалната
конгестия. Субективните назални симптоми са подобрени в двете
групи в ден 8, но само групата с НРМС показва допълнително по-
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добрение на ден 15. По-малка е употребата на лечение при нужда
в групата, лекувана с НРМС за времето между ден 8 и ден 15.
Заключение: Мукоадхезивните качества на НРМС подобряват деконгестията, но също така е възможно да подобряват бариерната
функция на носната лигавица при пациенти с алергичен ринит.
Това би обяснило продължителността на благоприятния ефект от
лечението с оксиметазолин една седмица след преустановяване
на редовното приложение на тестовото лечение.
Summary:
Background: Defective nasal barrier function is implicated in allergic
rhinitis, resulting in persistent inflammation and clinical symptoms,
among which congestion plays prominent role. Searching ways
to improve the efficacy of nasally applied drugs in this condition,
we tested the hypothesis that (hydroxyl-propyl-methyl-cellulose,
HPMC), known as mucoprotective agent, could enhance the efficacy
of a decongestant (oxymetazoline nasal spray, 0.05%) by “sealing” it
to the mucosa.
Methods: This double-blind placebo-controlled study was conducted in
40 patients (mean age 35 years, 23 women) with persistent allergic
rhinitis. Patients were randomized to receive 1 puff of oxymetazoline
followed by 1 puff of either HPMC or lactose powder (placebo) twice
daily for 7 days and then oxymetazoline only as rescue medication
for another week. Peak inspiratory nasal flow (PNIF) was measured
for 360 minutes following oxymetazoline and HPMC/placebo
insufflation on days 1 and 8 and at single point on day 15. Symptoms
assessments visual analog scales (VAS) and total nasal symptom
scores were measured as well.
Results: HPMC significantly enhanced oxymetazoline-increased PNIF at
days 1 (P=0.042) and 8 (P=0.006). Baseline PNIF was greater in the
HPMC group at day 15 (P=0.014), indicative of further reduced nasal
congestion. All nasal symptoms improved in both groups at day 8, but
only the HPMC group showed further amelioration at day 15. Rescue
medication was smaller in the HPMC group between days 8 and 15.
Conclusion: HPMC enhances decongestion through mucoadhesion, but
may also be augmenting mucosal barrier in allergic rhinitis, which
explains the carry over efficacy of oxymetazoline for a week after its
discontinuation.
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Въведение:
Симптоми на алергия най-често се наблюдават при лица, които имат едновременно
прояви на атопия и дефектна бариерна функция на кожата и лигавиците. Значението на
бариерната функция е сравнително нов поглед
върху патогенезата на алергичните болести,
като знанието в тази насока произтича найвече от изследвания при пациенти с атопичен
дерматит, където аномалии в структурата на
епиепидермиса позволяват засилена пенетрация на алергени от околната среда, стимулиране на IgE-синтез и възникване на клинични
симптоми на болестта (1,3). Тези наблюдения
на изследователите стимулират включване на
емолиентите като безопасна и евтина локална
поддържаща терапия при пациенти с атопичен
дерматит (4,5).
Дефектната бариерна функция е замесена
в патологията на бронхите при астма (6), в окото при пациенти с алергичен конюнктивит (7)
и в носа при пациенти с алергични ринит (816). Носният епител е стриктно регулирана и
непроницаема бариера, покрита от здрави интерецецуларни връзки (tight junctions) (9). Дисрегулацията на тези здрави връзки позволява
повишено навлизане алергени през епитела,
което може да доведе до симптоми на остър
или хроничен алергичен ринит.
Според международните препоръки за
лечение на алергичен ринит (ARIA) (17), като
първа линия в лечението на тези пациенти са
главно фармакологични средства, а именно
Н1-антихистамини и интраназални кортикостероиди, както и кратки курсове с деконгестанти. Процедури, насочени към подобряване
на бариерната функция на назалната лигавица
са потенциална безопасна алтернативна терапия. За съжаление, изследванията в тази насока са в начален стадий и налагат допълнително
проучване на потенциалния им ефект.
Агентът, обект на изследване в този документ, е инертен сух хидроксипропил-метилцелулозен (НРМС) прах (NoAl®, Nasaleze,
Остров Ман, UK). Метилцелулозните производни притежават различни съотношения на
хидроксипропил- до метоксилни съставки, от
което се определят техните свойства, като вискозитет, хидрофилност, способност за форми76

ране на гелообразна структура при разтваряне
във вода. Характеристиките на използвания
тук продукт (НРМС), са специално пригодени за интраназално приложение за целите на
лечение на алергичен ринит. Първоначалните
клинични проучвания са показали, че НРМС е
ефективен за лечението на пациенти, страдащи, както от сезонен, така и от целогодишен
алергичен ринит (18-21). Проучванията (22,
23) са заключили, че тази терапия е безопасна
и се понася добре от пациентите, като на тази
тема е посветен и литературен преглед (24).
Други ефекти на НРМС също могат да
бъдат взети предвид. Намаляването на ринореята като симптом води до забавяне на клирънса от носа на различни интраназално приложени лекарствени средства, като по този начин
се удължава времето им за контакт с носната
лигавица и теоретично, би довело до подобряване на тяхната ефикасност. Тази възможност
е тествана в миналото чрез интраназално прилагане на ксилометазолин с помощта на различен мукоадхезивен агент при пациенти с целогодишен алергичен rhinitis (25). Резултатите от
това изследване показват, че комбинацията от
деконгестант-мукопротективен агент има поголям и по-дълготраен ефект върху назалната
конгестия и причинява по-малко странични
ефекти, сравнено със самостоятелно приложение на деконгестант. Тези ефекти е описано, че се дължат на способността на НРМС да
действа като мукоадхезивен агент.
В тази статия се описват резултатите от
проведеното пилотно двойно-сляпо проучване, изследващо хипотезата, че комбинацията
от мукопротективен агент и фармакологична
терапия ще подобри ефективността на последната. Фармакологичният агент, който бе
избран за целите на изследването е оксиметазолин (назален спрей), познат като мощен
агонист на алфа-1 и алфа-2-адренергичните
рецептори с почти незабавно начало на действие и доказана ефективност в повлияването
на назалната конгестия (26, 27).
Методи:
Това е описание на двойно-сляпо, рандомизирано, едноцентрово проучване с паралелни групи при пациенти с умерено тежък /

Оригинални изследвания
тежък персистиращ алергичен ринит, при което се сравнява лечението с назален деконгестант (оксиметазолин) последван незабавно
от назално приложен микронизиран целулозен прах (НРМС) или плацебо. Проучването
е проведено извън поленовия сезон, между
ноември 2013 г. и януари 2014 г. Целите и
протоколът на изследването са одобрени от
местната етична комисия (референтен номер 344/09/10/2013). Проучването има идентификатор в clinicaltrials.gov: NCT01986582.
Всички участници са подписали информирано съгласие за участие в изследователския
проект, като проучването е проведено изцяло
в съответствие с действащите международни
стандарти за добра клинична практика.
Четиридесет пациенти с потвърдена клинична история за персистиращ умерено тежък
до тежък алергичен ринит (17 мъже и 23 жени,
35 [18 ÷ 49] години) бяха включени в изследването. Размерът на извадката от 20 пациенти в
група бе изчислен на базата на 20% с мощност
от 80% и ниво на значимост от 0.05 (2-tailed),
използвайки за сравнение предишния ни проект (25), където бе измервана носна резистентност за изчисление на размера на извадката.
За да бъдат включени в проекта, необходимо бе пациентите да имат активни умерено тежки до тежки прояви на персистиращ
алергичен ринит с водещ симптом конгестия.
В критериите за включване трябва да присъства и положителен тест с убождане на ко-

жата („prick” тест; папула> 3 мм в диаметър)
към най-малко един от алергените в панела
от целогодишни алергени: Dermatophagoides
Pteronyssinus,
Dermatophagoides
Farinae,
Смес от пух и пера, Хлебарка, Котка, Куче,
Cladosporium,
Penicillium,
Aspergillus,
Alternaria (Stallergenes, Франция). В изключващите критерии присъстваха: лица със сезонен
алергичен ринит или назална полипоза; пациенти с тежки хронични съпътстващи заболявания и лош терапевтичен контрол; пациенти с
грипоподобни оплаквания през последните 30
дни, бременни или кърмещи жени и лица, които неспособни да дадат информирано съгласие.
Продължителността на проучването за
всеки отделен участник е 15 дни (Фигура 1).
При включването, пациентите биват рандомизирани в съотношение 1:1, следвайки последователност, генерирана от компютър, за
да бъдат третирани два пъти дневно в продължение на 7 дни с 1 впръскване оксиметазолин 0.05% назален спрей (Afrin®, Schering
Plough Saint Clair, Франция), последван от 1
впръскване на прахообразен НРМС (NoAL®,
Nasaleze, UK) (тест лечение), или лактоза на
прах, използвана като плацебо (лечение с плацебо), от идентично изглеждащи, заслепени
пластмасови опаковки. През втората седмица
на терапията, пациентите са оставени без редовно приложение на медикамент, като им бе
разрешено използването единствено на лече-

Фигура
1. Протокол
на изследването. Съкращения: PNIF - върхов назален инспираторен дебит
Фигура
1.
(Peak Nasal Inspiratory Flow); VAS – визуално-аналогова скала (Visual Analogue Scale).
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ние при нужда с оксиметазолин (p.r.n.). Пациентите бяха инструктирани да водят дневници с описание на дневните симптоми, както
и нуждата им от приложение на спасително
лечение. Клиничен преглед с измерване на
показатели за назална конгестия бяха проведени на ден 1, 8 и 15 от началото на изследването. Върховият назален инспираторен дебит
(ВНИД, рeak nasal inspiratory flow PNIF) бе
използван за обективно измерване на носната
конгестия. ВНИД бе измерван с помощта на
ВНИД-метър (In-Check Nasal, Clement Clarke
International Ltd., Harlow, Essex, UK) на ден 1,
непосредствено преди приложение на лекарствата (изходна стойност), както и на 1, 2, 5,
15, 30, 60, 120 180, 240, 300 и 360 минути след
това. Подобни измервания на ВНИД бяха направени и на 8-ия ден от лечението, както и
единично измерване на ден 15 (базална стойност).
Субективна оценка за симптомите на пациентите бе документирана при визитите им
при изследователя на ден 1, 8 и 15, както и
ежедневно в техните дневници. Цялостният
дискомфорт, причинен от симптоми на алергичен ринит бе записван по време на визитите
посредством 10 сантиметрова визуална аналогова скала (ВАС, VAS), варираща от “никакви
ринитни симптоми” при 0 см до “най-лошите
възможни ринитни симптоми” на 10 см. В
дневниците си пациентите отбелязваха и степен на „запушване” на носа, секреция, сърбеж
и кихане с оценка в диапазона между 0 (никакви симптоми) до 3 (най-силни симптоми).
На база на тези записи бе изчислен общият
назален симптомен сбор (ОНСС, TNSS). Използването на спасителни впръсквания на
медикамент в дните между ден 8 и ден 15 бе
изчислено според данните от дневниците на
участниците в изследването.
Статистически анализ
Стойностите на ВНИД имат нормално
разпределение, което позволи използването на
Student‘s t-test за анализ на данните (съответно
за сдвоени или несдвоени променливи). Тъй
като броят на пациентите, използващи спасително лечение през втората седмица не бе разпределен нормално, тези резултати са дадени
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като средна стойност (медиана, обхват от 25 ÷
75%) и различията бяха изследвани с помощта
на теста на Mann-Whitney U. При всички тестове прагът за статистическа значимост бе
изчислен при P <0.05.
Резултати:
От 40 пациенти, включени в изследването, 2-ма отпаднаха от групата, поставена на
тест-лечение (1-вият за неспазване на протокола на изследването; 2-рият поради главоболие) и 2-ма от плацебо групата (1-вият поради
възникване на грипоподобно съпътстващо заболяване, 2-рият поради тежка реакция след
контакт с котка и нужда от включване в терапията на лечение с назален кортикостероид,
което нарушава протокола на изследването).
Останалите 36 пациенти успяха да завършат
всички 3 визити по проучването, според протокола и бяха включени в окончателния статистически анализ. Фигура 2 показва базовите
стойности PNIF преди инсуфлирането на оксиметазолин в началото на изследването (ден 1),
след 7 дни лечение с НРМС или плацебо (ден
8) и след още 7 дни само спасително лечение
(ден 15). Резултатите при групата с НРМС показват увеличение с 26% (р <0.001) на ВНИД
в ден 8 и по-нататъшно увеличение 21% (р
<0.001) в ден 15. Общо увеличение на ВНИД
между ден 1 и 15, е 53% ( р <0.001). В плацебо
групата има 24% при ВНИД (р <0.001) в ден
8, но липсва по-нататъшно увеличаване на ден
15. Няма значителна разлика между групите в
ден 1 и 8, но ВНИД в групата с НРМС беше
26% по-голяма (P = 0.014) в сравнение с тази
на плацебо групата на 15-ия ден.
Промените във ВНИД след впръскване
на оксиметазолин на ден 1 и 8 са показани на
фигура 3. И в двата дни на изследване ефектът
на оксиметазолин е по-висок при пациентите
прилагащи като допълнение НРМС в сравнение с плацебо (лактоза). На 1-ви ден, площта
под кривата (AUC) за 360 минути на наблюдения за оксиметазолин е 20% по-голяма при
пациенти, приемащи НРМС в сравнение с
тези, приемали плацебо (56 366 ± 14 910 L.min
/ мин срещу 46 818 ± 12 080 L.min / мин, Р =
0.042). На ден 8 AUC за оксиметазолин е 23%
по-голяма в групата с НРМС от тази с плацебо
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Фигура 2. Базален върхов назален инспираторен дебит (PNIF) : стойности на ден 1, 8 и 15.
Всяка група обхваща резултати от 18 индивида. Стойностите за статистическа значимост са
изчиследни чрез Student’s t-test за несдвоени данни.
*Фигура
Отчита,
2. че базовият PNIF на пациентите, лекувани с HPMC на ден 15 е значително (P =
0.014) по-висок от този на пациентите, лекувани с плацебо. Стойностите за статистическа
значимост са изчиследни чрез Student’s t-test за несдвоени данни.

(60,855 ± 13,691 L.min / минути спрямо 49,350
± 11211L.min / мин, Р = 0.009).
Оценките на VAS от пациентите, за дни 1,
8 и 15 на назална конгестия, ринорея, сърбеж /
кихане и общи назални симптоми са показани
в Таблица 1. В групата с плацебо, са налице
значителни подобрения в назалната конгестия, ринореята и общите назални симптоми
в ден 8, но малко или нищожно по-нататъшно
подобрение след това. В групата, лекувана с
НРМС има подобни подобрения в тези параметри в ден 8. В тази група, обаче, подобрението на симптомите продължава до ден 15,
като общите назални симптоми се подобряват
между дните 8 и 15 със статистически значима
разлика (р = 0.006). Няма статистически значими разлики между групите. Подобен модел
на резултатите се получава от анализа на данните от дневниците на пациентите на ден 1, 8

и 15 от изследването.
От специално внимание е назалният
сърбеж / кихането. В този симптом не е имало
сигнификантно подобрение в групата на плацебо. Въпреки това, при пациентите, лекувани
с НРМС има значително подобрение от 56% (р
= 0.012) и 74% (р = 0.013) в ден 8 и 15, съответно. Също така, подобрението между дните 8 и 15, е статистически значима (Р = 0.02).
Въпреки това, разликите между групите на лечение не успяват да достигнат статистическа
значимост, вероятно поради големия брой на
пациентите, даващи ниска оценка за сърбеж
/ кихане през цялото време на изследването
(Фигура 4).
Средният (с диапазон 25 ÷ 75%) брой
приложение на спасителна доза от лечението
(оксиметазолин), в дните 8 ÷ 15 от изследването, са били 8.5 (1-15.5) за групата с НРМС
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Таблица 1. Оценка на ВАС от пациентите на ден 1, 8 и 15 относно назална конгестия, ринорея,
сърбеж / кихане и общи назални симптоми
Симптом

Средна базова
VAS (± SEM)

VAS & намаление(%) VAS & намаление(%)
на ден 8
на ден 15

Конгестия
Плацебо
HPMC

56.6 ± 4.9

43.6 ± 5.7
23% (P = 0.04)

47.2 ± 5.8
17% (N.S.)

65.0 ± 4.1

42.6 ± 6.4
35% (P = 0.004)

36.2 ± 6.7
44% (P < 0.001)

N.S.

N.S.

Значимост на
разликите между
групите
Ринорея
Плацебо
HPMC

51.9 ± 7.7

43.6 ± 5.7
39% (P = 0.003)

47.7 ± 5.8
23% (P = 0.04)

59.7 ± 6.2

37.9 ± 6.9
36% (P = 0.012)

32.5 ± 7.3
46% (P = 0.013)

Значимост на
разликите между
групите
Сърбеж/кихане
Плацебо
HPMC

N.S.

N.S.

27.7 ± 7.1

24.3 ± 5.9
12% (N.S.)

21.2 ± 5.6
23% (N.S.)

32.8 ± 7.0

14.3 ± 4.5
56% (P = 0.012)

8.5 ± 3.0
74% (P = 0.013)

Значимост на
разликите между
групите
Общи симптоми
Плацебо
HPMC
Значимост на
разликите между
групите

N.S.

N.S.

68.4 ± 5.1

39.6 ± 5.8
42% (P < 0.001)

41.7 ± 5.7
39% (P < 0.001)

70.2 ± 5.2

43.7 ± 6.0
38% (P = 0.002)

34.2 ± 6.5
51% (P < 0.001)

N.S.

N.S.

Значимостта на стойностите в групите са изчислени чрез използване на Student›s t-test за
сдвоени данни и между групите, използвайки Student›s t-test за несдвоени данни.
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Фигура 3. Стойности на PNIF след приложение на оксиметазолин на: А. Ден 1 и В. Ден
8. ЗапълненитеФигура
точки са
3.лекуваните с НРМС пациенти, докато прозрачните точки са
тези, лекувани с плацебо. Всяка група съдържа резултати от 18 лица. Стойностите за
Фигура 3.
статистическа
значимост са изчиследни чрез Student’s t-test за несдвоени данни.
A.
A.

B.
B.
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Фигура 4. Резултати за сърбеж в носа / кихане (VAS) в дни 1, 8 и 15 на проучването.
Запълнените точки са лекуваните с НРМС пациенти, докато прозрачните точки са
Фигура
4.
тези, лекувани
с плацебо. Всяка група съдържа резултати от 18 лица. Стойностите
за статистическа значимост са изчиследни чрез Student’s t-test за сдвоени данни. Няма
установени статистически значими разлики между групите.

и 16 (11.5-16) за плацебо групата. Широката
вариабилност между пациентите, изключва възможността разликата между групите
да бъде статистически значими (р = 0.076).
Въпреки това, 13 от 18-те пациенти, които са
получавали плацебо в дните 1-7 прилагат повече от 2 впръсквания на оксиметазолин на
ден в сравнение със само 5 от пациентите, лекувани с НРМС (р = 0.04, Fisher’s exact test).
Нежеланите реакции, наблщдавани по
време на изследването като цяло са леки и
редки. В групата с НРМС, двама пациенти се
оплакват от главоболие, двама от периодична кашлица, един от грипоподобни симптоми
и един от дисменорея. В групата на плацебо:
трима пациенти съобщават за главоболие и
един за грипоподобни оплаквания. Нито едно
от наблюдаваните събития не е продължително и тежко и не се считат за свързани с лечението.
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Обсъждане:
Основната цел на това проучване е да
се изследва хипотезата, че комбинацията от
мукопротективен / мукоадхезивен агент, прибавен към фармакологичната терапия ще подобри ефективността на последната. Тази цел
се постига с наблюдавания резултат, че AUC
(повърхност под кривата) за 6 часа проследяване след инсуфлация на оксиметазолинов
спрей е значително по-голама на първия и осмия ден от лечението с НРМС в сравнение с
плацебо. В допълнение, наблюдава се тенденция за постепенно подобряване на симптомите на алергичен ринит в седмицата след лечение с НРМС, но не и при групата, получаваща
плацебо като допълнение.
Съществуват два възможни механизма,
чрез които може да бъде обяснено действието
на НРМС за усилване ефектите на терапията
с оксиметазолин. Първият е чисто физиче-
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ски: тъй като НРМС се прилага веднага след
оксиметазолин, образуването на гел-слой над
деконгестанта би могло да намали клирънса
му от носната лигавица и по този начин да се
увеличи ефективността му. Такъв ефект би
се случил дори с първата апликация, както се
вижда в ден 1 от проучването. Това всъщност е
и началната точка на нашите разсъждения при
планирането на изследването. Вторият механизъм може да бъде създаваната от НРМС
бариера за контакт на алергени с носната лигавица. В дългосрочен план, това би довело до
намаляване на възпалителните прояви благодарение на подобрението на лигавичната бариера и намаляване на носната реактивност
(28-30). Този ефект се демонстрира от повишените изходни стойности на ВНИД, индекс
за носната конгестия (31) до 15 дни след лечението в третираната с НРМС група.
Носната конгестия е най-важният симптом по отношение на въздействието си върху
качеството на живот на пациентите (32,33,43).
Идентифицирана е като най-притеснителното
оплакване, мотивиращо пациентите да потърсят медицинска помощ (34). Също така,
сме наясно, че в реалния живот хората често
прибягват до закупуването на деконгестанти
- ОТС (over-the-counter), подтиквани от дискомфорта на “запушения нос”, без да оценяват
очакваните последствия от тяхната употреба
(35-37). Очакванията при дизайна на проучването бяха, че изборът на модел с деконгестант
за изследване на ползите от НРМС, използван
като мукоадхезивен агент, бихме могли да постигнем по-дълги интервали между приложенията на оксиметазолин.
При дизайна на това изследване екипът
бе запознат с препоръките на ARIA (17), че назален деконгестант трябва да се прилага само
за кратки курсове, тъй като използването му за
повече от 10 дни може да доведе до „rebound”
феномен и прояви на медикаментозен ринит
(38,39). Валидността на тази препоръка бе поставена на съмнение, тъй като нито кумулативна доза на деконгестанта, нито периодът
от време, необходим за започване на прояви
на медикаментозен ринит са изследвани подробно (40). Освен това ревизията на ARIA от
2010 година (17) определя степените на дока-

зателственост, свързани с прилагането на деконгестанти при пациенти с алергичен ринит
като слаби, поставяйки въпрос към нуждата от
бъдещи изследвания в тази насока. В настоящото изследване ние не намираме доказателства появата на „rebound” феномен или прояви
на медикаментозен ринит след използване на
оксиметазолин в продължение на 7 дни, а дори
и 15 дни, ако използването на спасителна терапия през втория етап на изследването се вземе
под внимание.
Субективните оценки на симптомите
на ринит бяха направени с помощта на ВАС
(VAS). Изследвани и валидирани при алергичен ринит, е показано, че VAS корелират
значително с тежестта на заболяването и качеството на живот (41). Освен това е доказано
значението им при оценка ефективността на
фармакотерапията (42). Симптомите на назална конгестия, ринорея и общият назален симптомен сбор (ОНСС) се подобряват и в двете
групи на 8 ден, но последващо подобрение да
се наблюдава единствено в групата с НРМС до
ден 15. Друго доказателство, че индивидите в
групата с НРМС се чувстват по-добре в периода на 8-15 ден е и тяхната по-малка употреба
на спасително лечение в сравнение с плацебо
групата. Особено внимание трябва да се обърне на симптомите сърбеж / кихане, които са
значително подобрени единствено при пациентите с допълнение на НРМС към лечението,
но не и при тези с плацебо. При насотящото
изследване статистическите разлики между
обективните измервания на PNIF са оценени
като значими, но не и по-променливите субективни оценки, например ВАС. Въпреки някои
наблюдавани тенденции при пациентите с
НРМС, разликите между групите не успяват
да постигнат статистическа значимост.
Както може да се очаква от пилотно проучване на изследователската хипотеза, настоящата работа има своите ограничения, свързани с малкия размер на извадката и кратката
продължителност на наблюдението. Може
да се постави под въпрос и липсата на рамо,
на лечение единствено с НРМС: първоначалният фокус върху потенциала на НРМС като
мукоадхезивен агент без да се предвидят подълготрайни ползи, които бяха регистрирани
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в седмицата на проследяване. Следователно,
настоящият труд повдига въпроси, които е
уместно да бъдат разгледани в по-нататъшни
изследвания:
- Синергията, наблюдавана за НРМС +
деконгестант върху конгестията валидна ли е
и за другите назални симптоми? Отговорът на
този въпрос изисква различен дизайн на бъдещо проучване.
- Синергията, наблюдавана при НРМС +
деконгестант валидна ли е и за други назално
прилагани лекарства? Това е възможност, която би било полезно да бъде проучена, тъй като
тя би отворила вратата за по-голяма ефективност на лекарствата за локално лечение като
интраназални антихистамини, кортикостерои-

ди, антимускаринови средства и комбиниране
на същите под гелообразна мукозна покривка
от НРМС.
В заключение, от проучването на изследователската хипотеза се доказва, че микронизираният НРМС прах повишава ефективността
на интраназално приложен деконгестант (оксиметазолин) при пациенти с алергичен ринит.
Демонстрира се, също, че една седмица след
редовно комбинирано лечение (НРМС + деконгестант ), се намалява назалната конгестия при
тези пациенти и същият ефект се наблюдава
още една седмица след неговото преустановяването като редовен прием. Като заключение,
НРМС изглежда е безопасно и нескъпо допълнение към лечението на алергичен ринит.
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Синдром на Sjögren
(sicca syndrom) и
клинични случаи
Резюме: Синдромът на Сьогрен представлява хронично автоимунно
възпаление на слъзните и слюнчените жлези, с последващо намаление на секреторния им капацитет. Това е втората по честота
системна болест на съединителната тъкан, след ревматоидния
артрит. Жените боледуват 10 пъти по-често от мъжете. Обикновено болестта се проявява във възраст между 30 и 50 години.
Причината за болестта не е изяснена. Предполага се, че вирусите
имат отношение към болестта, като се отдава особено значение
на цитомегаловирусите, ретровирусите, вируса на Ебщайн-Бар
и други. Съществува и генетична предразположеност, като при
болните със синдром на Сьогрен, се срещат по-често генетичните маркери /антигени/ - HLA-DR2, HLA-DR3, HLA-B8 и DRW52,
които може би обуславят прекомерната активност на имунитета. Автоимунната болест протича с прогресивно разрушаване на
екзокринните жлези и техните канали, сухота на лигавиците, и
конюнктивите (8,9). Разгледани са и 2 клинични случая.

Syndrome Sjögren
(sicca syndrome) and
clinical cases
Summary: Sjögren‘s syndrome is a chronic autoimmune inflammation of
the lacrimal and salivary glands, with consequent reduction of the
secretory capacity. This is the second most common systemic disease
of the connective tissue after rheumatoid arthritis. Women suffer 10
times more often than men. Usually the disease occurs between the
ages of 30 and 50 years. Cause of the disease is unknown.It is assumed
that the viruses are related to the disease, giving particular importance
to cytomegalovirus, a retrovirus virus Epstein-Barr and others. There
is a genetic predisposition, as in patients with Sjögren‘s syndrome is
more common genetic markers /antigens/ - HLA-DR2, HLA-DR3,
HLA-B8 and DRW52, which might determine the excessive activity of
immunity. Autoimmune disease occurs with a progressive destruction
of the exocrine glands and their channels, mucosal dryness, and the
conjunctiva (8, 9). Discusses and 2 clinical cases.
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През 1930 г. Хенрик Самуел Конрад
Сьогрен (Henrik Samuel Conrad Sjögren, 1899–
1986), офталмолог от Йонкьопинг, Швеция,
наблюдава пациент, при когото е имало намалена секреция от слъзните и слюнчените
жлези. Сьогрен въвежда термина сух кератоконюнктивит (keratoconjunctivitis sicca), означаван и като синдром на сухото око, описващ
сухотата в очите. Той старателно проучва пациенти, като изследва роговицата и конюнктивата на окото и под микроскоп фотографира
слъзните, и слюнчени жлези на страдащите.
През 1933 г. Сьогрен публикува дисертация,
описвайки 19 жени, повечето от които в постменопауза и с артрит, показващи клиничните и
патологични прояви на синдрома (10,13).
Етиология: Не съществуват географски
различия в разпространението на синдрома
на Сьогрен, като това заболяване се среща във
всички региони на света. Засегнати от страданието са предимно жени, в третото или четвъртото десетилетие от живота им. Тъй като
синдромът на Sjögren се среща по-често при
жени, се смята, че женските полови хормони
(по-специално естроген), повлияват хуморалния и клетъчно-медиирания имунен отговор и
водят до изявата на синдрома. Смята се обаче,
че андрогенът предпазва от развитието на авто-имунното заболяване. Вирусни протеини,
различни молекули или клетъчни компоненти,
чрез молекулярна мимикрия, могат предизвикат развитието на автоимунност, като по този
начин увеличават шансовете за развитието на
синдром на Сьогрен. Вирусът на Епщайн-Бар
(Epstein-Barr), хепатит С и човешкия Т-клетъчен левкемия вирус-1 са най-често срещаните
инфекциозни агенти при болестта. В САЩ от
заболяването страдат 0.1-3% от населението,
което възлиза на 2 до 4 милиона души (20). Болестта може да протече като първичен синдром
(болест на Söjgren) или като вторичен синдром на Söjgren, придружаващ други автоимунни болести, най-често 30-50% при болните с
ревматоиден артрит и при 10-25% от тези със
системен лупус еритематозус (18;25).
Счита се, че синдромът на Сьогрен има
автоимунна генеза и се установяват множество различни авто-антитела, обединени в две
основни групи:

А. Органоспецифични – те са насочени
към антигени на слюнчените жлези, щитовидната жлеза, панкреаса, както и към други
жлези. При синдрома на Sjögren се наблюдават повишени нива на IL-1RA (interleukin-1
receptor antagonist) в ликвора, поради което се
предполага, че заболяването започва с повишена активност на интерлевкин 1 системата.
Това води до авторегулация на IL-1RA, за да
се намали свързване на интерлевкин 1 с неговите рецептори. Синдромът на Сьогрен обаче
се характеризира с намалени нива на IL-1RA в
слюнката, което може да е причината за възпалението и сухотата в устната кухина (12;14).
Б. Органонеспецифични – положителни:
ревматоиден фактор /RF/, антинуклеарни антитела /ANA/, анти-Rö (SS-A), анти-La (SS-B)
антитела. Повишени нива се наблюдават и на
IgM, по-рядко на IgG (15). Тези авто-антитела
се срещат и при други автоимунни заболявания, като са най-чести при системен лупус
еритематодес и ревматоиден артрит(30;36).
Страданието може да се съпътства от имунокомплексен васкулит, придружен от криоглобулинемия и от облитериращ тромбангиит
(28).
Клиника: Най-типични са симптомите,
дължащи се на намалена слъзна и слюнчена
секреция (16;22;27):
• Ксерофталмия – сухота в очите. Болните се оплакват още от парене, усещане
за “чуждо тяло”, липса на сълзи, повишена
чувствителност към светлината, зачервяване,
лесна умора на очите. Развива се сух кератоконюнктивит.
• Ксеростомия - сухота в устата. Дължи се на намалената продукция на слюнка от
слюнчените жлези. Болните имат затруднение при преглъщане на суха храна, полепване на храната по устната лигавица, не могат
да говорят продължително време. Променя се
чувството за вкус. По-често се развива зъбен
кариес. Устната лигавица и езикът са сухи и
зачервени, има атрофия на филиформените
папили на езика. Паротидните и субмандибуларните жлези са увеличени.
Рядко се засягат други екзокринни жлези.
Увреждането на жлезите в лигавицата на дихателните пътища води до сухота в носа, гърлото,
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трахеята. Намалената секреция на екзокринните жлези на стомашно-чревния тракт води
до атрофия на лигавицата на хранопровода,
до атрофичен гастрит, субклиничен панкреатит. Понякога се засягат екзокринните жлези
на влагалището и на кожата, което води до сухота във влагалището. При 50 % от болните
с първичен синдром на Сьогрен, с давност на
болестта над 5-10 години, възниква увреждане на белите дробове, бъбреците, мускулите,
кръвоносните съдове. Най-често се наблюдава
артрит с болка, подуване и затопляне на ставите. При около 37 – 40% от болните възниква
феномен на Raynaud, за който е характерно, че
с години предшества изявата на ксерофталмията и ксеростомията (24;32). В белите дробове
може да се установи интерстициална лимфоцитна инфилтрация. Болните се оплакват
от суха кашлица, понякога задух. Бъбречното
увреждане може да се изяви като интерстициален нефрит с хипостенурия или тубулна
дисфункция с или без ацидоза. Може да се
образуват бъбречни конкременти. От страна
на стомашно-чревния тракт може да има дисфагия, болка в епигастриума, хепатомегалия,
спленомегалия.
При малка част от болните с първичен
синдром на Сьогрен може да се наблюдава васкулит на малките и средните по размер артерии. Проявява се като пурпура, рецидивираща
уртикария, кожни язви, мононеврит.
M. Tsokos и сътрудници /1987 г./предлагат
следната класификация на съдовото увреждане при синдрома на Söjgren (10;33;35;37).
1. Васкулит на малките съдове от хиперсензитивен тип (левкоцитоклазичен и лимфоцитен).
2. Васкулит на средните по размер артерии с прояви на некроза, наподобяващи тези
при нодозния полиартериит, без образуване на
аневризми.
3. Съдови промени по типа на endarteriitis
obliterans.
При биопсия се наблюдава лимфо-плазматична инфилтрация на засегнатите съдове
и на екзокринните жлези (главно слъзните
и слюнчените). 60-70% от инфилтриращите
клетки са CD4 T-лимфоцити, В-лимфоцитите са около 20%. Развива се авто-имунна ек88

зокринопатия, при което намалява секрецията
на жлезите (21).
Увреждането на ЦНС вследствие васкулит може да се прояви с хемипарези, гърчове,
трансверзален миелит и др (19). Рядко възниква миозит с повишаване на мускулните ензими.
При синдрома на Сьогрен се наблюдават
се и някои общи прояви: субфебрилитет с фебрилни пристъпи, умерена анемия; болки във
врата и виене на свят поради засягане на шийните прешлени. Общото състояние на болните
е мъчително.
Лабораторни изследвания: може да има
умерено изразена анемия, ускорена СУЕ, нормален брой лимфоцити, хипергамаглобулинемия, еозинофилия и понякога левкопения (6).
Имунологични изследвания - Анти-Rö
(SS-A) - открити при приблизително 50% от
пациентите с болестта (75% от пациентите
са с първичен синдром на Сьогрен, а 15% са
с вторичен). Липсата на анти-SS-A/Rö антитела не изключва диагнозата на първичен или
вторичен синдром на Sjogren. Анти-La (SS-B)
антитела се наблюдават при 40-50% от пациентите с първичен синдром на Сьогрен и
при 15% от пациентите със системен лупус
(4;11;9). Титрите на anti-SS-A/Ro и anti-SS-B/
La антителата не отразяват активността на
заболяването (1;2). Установяват се и ревматоиден фактор /положителен при 60-70% от пациентите/, антинуклеарни антитела, органоспецифични антитела и др. При болните имуноглобулин M и понякога G също често е над
нормата. При почти половината от болните се
установяват антитиреоидни антитела и нарушена функция на щитовидната жлеза. Болните
с първичен синдром на Сьогрен имат по-висок
риск да развият лимфом - предимно В-клетъчен лимфом (31). Наличието на моноклонална
гамапатия може да е белег за развитие на лимфома. Пациентите със синдрома на Сьогрен
по-често обаче имат поликлонална гамапатия
(няколко клона плазматични клетки). При някои пациенти с първичен синдром на Сьогрен
могат да са налице положителни резултати за
лупусен антикоагулант и/или антикардиолипинови антитела, като при някои пациенти се
наблюдават клинични прояви, свързани с ан-
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тифосфолипиден синдром. Установяват се и
криоглобулини тип II, особено при пациенти
с алергична пурпура (3;8;23). При болните с
вторичен синдром на Сьогрен се наблюдават
симптоми, характерни за основното системно
съединителнотъканно болест – ревматоиден
артрит, системен лупус еритематодeс, склеродермия, дерматомиозит (29).
Методи за изследване на функцията и
морфологията на екзокринните жлези (8;11):
- тест на Ширмер (SchirmerTearTest) за
доказване на намалена слъзна секреция. Той
е положителен, ако за 5 минути се овлажнява по-малко от 5 mm от филтърната хартия.
При този тест се използва малка лентичка от
абсорбиращ материал, която се поставя в долния клепач, като измерването продължава 1
минута. Сълзите попиват в лентата и променят цвета й. Влажната зона на лентата се измерва и се сравнява с нормалните стойности:
дължина от 15 мм и повече е нормално;11 до
14 мм-съмнително;при дължина по-малко от
10 мм очите се определят като сухи, а под 5
мм силно сухи.
- чрез оцветяване с бенгалско розово и
специална светлина се откриват промени в
булбарната и корнеалната конюнктива от прекомерното изсъхване.
- сиалометрията се състои в измерване на
слюнчената секреция.
- сиалография – рентгеново изследване с
водно-разтворими контрастни средства на супра- и субмандибуларните околоушните слюнчени жлези.
- сцинтиграфия на слюнчените жлези –
основава се на възможността на слюнчените
жлези да поглъщат венозно инжектирано радиоактивно вещество и да го секретират в устата. Установяването на положителни резултати
при сиалография или сцинтиграфия отговаря
на критериите за обективно доказателство за
синдром на Сьогрен на Американско-европейската консенсусна група (American-European
Consensus Group) .
- биопсия на слюнчените жлези (с найголяма точност за поставяне на диагнозата) –
материал за изследване се взема от вътрешната страна на долната устна или от околоушната
слюнчена жлеза. При тази процедура се прави

разрез от вътрешната страна на устната, като
се отстраняват няколко малки слюнчени жлези, които ще бъдат изследвани, като са необходими най-малко 4 слюнчени жлези. Хистологично се установяват лимфоцитни инфилтрати предимно в слюнчените жлези (22). Това
е тест, чрез които се поставя окончателна
диагноза, но от клинична гледна точка не е
абсолютно необходимо неговото извършване.
Ако обаче диагнозата е под съмнение, то тогава е най-добрият възможен тест.
Характерните хистологични особености,
наблюдавани при биопсия на малки слюнчени
жлези при пациенти със синдром на Сьогрен,
включват (8,20):
• локализирани струпвания на наймалко 50 лимфоцити, а също така и на плазмени клетки и макрофаги, но в по-малки количества;
• наличие на повече от едно фокално
струпване на всеки 4 mm2;
• наличие на Т-клетки, предимно CD4+
клетки;
• нормалните ацини на жлезата са заменени от лимфоцити;
• локализирани струпвания се наблюдават в почти всички жлези;
• 10% от лимфоцитите са CD5+
B-клетки, които продуцират IgM и IgG антитела;
• налице са големи струпвания, което
вероятно е признак за наличие на зародишни
центрове;
Други изследвания – при увреждане на
различни органи или при наличие на съпътстващи заболявания се извършват голям брой
други изследвания – лабораторни, рентгенологични и др.
Диагнозата се поставя въз основа на характерните очни симптоми и симптоми от страна на устната кухина, лабораторните и инструментални изследвания. Тя се потвърждава от
характерната констелация на анти-нуклеарни
авто-антитела и по-специално - анти Rö и анти
La, положителни при 60-70 % от болните (21).
Диагностицирането на болестта е трудно, тъй
като протича различно при различните пациенти. Трябва да се прецени и дали се касае за първичен или вторичен синдром на Сьогрен (34).
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Диференциална диагноза се прави с други
болести, при които има сухота в очите и устата
или уголемени паротидни жлези – бактериални и вирусни сиаладенити, тумор на слюнчените жлези, саркоидоза, амилоидоза и др.
Лечението на синдрома на Сьогрен е
трудно (5;7;20;22). Окончателно излекуване
не съществува. Лечението е продължително
и често изисква участието на няколко лекари-специалисти. То има за цел да намали активността на авто-имунния процес като често
паралелно се лекува и друго системно автоимунно заболяване. Целта на терапията е и да
облекчи и симптомите на болестта.
Симптоматично лечение цели облекчаване на очните прояви – прилагат се изкуствени
сълзи (Isopto-tears, Tears Naturale, Celluvisc,
Murine, Refresh, Tears Naturale, Lacrisept) и овлажняващи мехлеми за през нощта. Наскоро
бяха създадени капки с добър ефект, съдържащи циклоспорин, които на място атакуват
автоимунното възпаление в слъзните жлези.
Навременно лечение се налага при честите
бактериални и вирусни инфекции на очите
(липсата на слъзен секрет улеснява това), които се третират с антибиотични и кортикостероидни очни капки и мехлеми. Очите трябва
да се предпазват от вятър, редовно да се затварят за малко. Добавянето на ленено масло
може да бъде от полза за лечение на сухите
очи. За облекчаване на ксеростомията трябва
да се приема голямо количество течности - (35
ml/kg), да се избягва приема на суха храна, на
диуретици, на медикаменти с антихолинергичен ефект. Необходимо е да се спазва добра
хигиена на устната кухина и да се стимулира
слюнчената секреция, като се прилага изкуствена слюнка и пасти за зъби без детегргенти.
Стимулиране на слюнчните жлези може да се
осъществи чрез дъвчене на дъвки без захар,
глицеринови дъвки, пиене на лимонов сок
без подсладители, жабурене със специални
разтвори и др. Прилагат се и лекарства, които
стимулират слюнчената секреция като пилокарпин и цевимелин под различни търговски
наименования; тези лекарства не трябва да
се прилагат при наличие на някои сърдечни
заболявания, астма или глаукома. Добри резултати се съобщават от прилагането на олио
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с високо съдържание на вит. Е. Към лечението
се включва и навременно и правилно лекуване
на честите бактериални и гъбични инфекции
на устната кухина, зъбния кариес и заболяванията на венците. За облекчаване сухотата и
запушването на носа се използват спрейове,
съдържащи соли. За преодоляване сухотата на
кожата се използват различни овлажняващи
кремове. За сухотата във влагалището се прилагат при полов контакт овлажняващи кремове – лумбриканти.
Патогенетичното лечение цели потискане на автоимунния процес – прилагат се
антималарични средства, кортикостероиди
и имуносупресори. Първичният синдром на
Сьогрен прогресира бавно и има по-доброкачествено протичане, при своевременно симптоматично лечение, от вторичния. Паралелно
се лекуват, нерядко придружаващите синдрома на Сьогрен, заболявания като тиреоидит на
Хашимото, лимфом и системните съединително-тъканни болести. По света се правят опити за лечение на заболяването и с биологични
средства (9;26).
Прогнозата при първичният синдром на
Сьогрен се влошава при поява на малигнен
лимфом /пациентите го развиват 40 пъти
повече от здравата популация/, а при вторичния синдром на Сьогрен зависи от основната
болест.
Ние изследвахме и диагностицирахме със
синдром на Сьогрен 2 пациенти, изпратени от
офталмолог и оториноларинголог за изключване на алергия, поради „глождене и парене
на очите” и зачервяване на конюктивите, със
сухота и сърбеж и проблеми с носа, гърлото,
ставите и т.н, които не се повлияли добре от
изписаната им терапия.
Клиничен случай 1:
Жена на 45 г., непушач, без данни за експозиция на вредни фактори на работната среда. През 2010 г. по повод намалено зрение на
дясно око е установен ретробулбарен неврит,
третиран с кортикостероиди с пълно възстановяване на зрението. От 2014г. е със сухота
по мукозните мембрани и сухота в очите, лекувана от офталмолог с изкуствени сълзи. От
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2015г. е със затруднено преглъщане, особено
на по-твърда храна. Оплаква се и от повишена
обща отпадналост. Пациентката е прегледана
отново амбулаторно от офталмолог и е изпратена на консултация за диагностициране на
алергия, през юли 2015г. При прегледа: Състоянието е задоволително. Сух език еритемен
но неболезнен, лигавици бледи. Шия – правилно конфигурирана, без увеличени лимфни възли. Паротидните жлези не се палпират
уголемени и неболезнени. Дихателна система
– нормални белодробни граници, везикуларно
дишане. ФИД - лек обструктивен вентилаторен синдром: ФЕО1 - 2,06 L/79,5%; ФЕО1/
ФВК - 46,66%. Сърдечни тонове приглушени, ритмична сърдечна дейност, пулс 74 уд./
мин., кръвно налягане 135/70 mm Hg. ЕхоКГ
проведена по-рано — леко степенна митрална инсуфициенция. Корем при опипване мек
и не болезнен. Черен дроб с нормални размери, с лека палпаторна болезненост в дясно
подребрие. При пациентката няма засягане на
сърдечно-съдовата и отделителната система,
както и на ОДА. Пациентката няма други патологични отклонения в соматичния статус.
Назначени бяха лабораторни изследвания и
патологичните отклонения включват: Hb – 108
mg/l (лекостепенна анемия), CУЕ - 36 mm/h
(умерено ускорена). Останалите биохимични
показатели са в норма, включително и нивото на калций в 24-часова диуреза. Проведен
ТКТ (Манту) – анергичен. От имунологичните изследвания - насочващо към диагнозата синдром на Сьогрен бе позитивирането
на анти-SS-A, на анти-SS-B антителата и
на антинуклеарните антитела /ANA/. Пациентката бе върната на офталмолога с молба за
извършване на теста на Ширмер за установяване нивото на слъзната секреция. Той показа
намалена секреция на слъзните жлези - 4 мм
/проведен септември 2015/. Диагнозата първичен синдром на Сьогрен /липсват данни за
друго авто-имунно страдание/ бе потвърдена и
от проведената биопсия на слюнчените жлези- установиха се лимфоцитни инфилтрати.
Пациентката бе насочена към клиниката по
ревматология и диагнозата първичен синдромна Сьогрен, с лекостепенна анемия бе отново потвърдена от ревматолог. Терапията за-

почна да се води по правилата за овладяване
на проявите на засегнати от болестния процес
органи и системи.
Клиничен случай 2:
Жена на 52 г., непушач. През 2009 г., след
емоционален стрес (загуба на близки роднини)
за няколко дни се появява еритематозен обрив
по цялото тяло, най-вече по гърба, продължил
2-3 седмици, съпроводен с лек сърбеж. Едновременно с това установява слабост, изпотяване, сухота на лигавиците на устата и очите.
Има проблеми със зъбите, които са започнали
да се рушат. Има вкус, но липсва нормалното
усещане за мирис. Оплакване за умерена болка
и ограничаване на движението на малките стави на ръцете и краката от края на 2012г и отново поява на еритематозен обрив, предимно по
крайниците, задържал се повече от 7 дни. Консултирана с ревматолог и след проведени лабораторни и имунологични изследвания е поставена диагноза – начална форма на ревматоиден
артрит и назначена терапия, която пациентката
не провеждала редовно. От 2013 г. e с нарушен
сън и постоянна нужда от пиене на вода, поради сухота в устата и гърлото. През деня тази
сухота в устата е силно изразена и има затруднение при преглъщане на храната (обикновено
приема всяка храна с вода/или друга течност).
При прегледа от оториноларинголог тогава е
установено леко билатерално увеличение на
паротидните жлези. От 2014г. е със сухота в
очите и парене. Прегледана от офталмолог и
поставена диагноза кeratoconjunktivitis sicca и е
лекувана локално с изкуствени сълзи 6-7 пъти
дневно за 2-3 месеца и кортикостероиди под
формата на капки и мехлеми за 10 дни. Продължили и оплакванията от страна на малките
стави на ръцете и краката с изявена сутрешна
скованост, около час и слаба болезненост без
видими деформации. От 2014г. се оплаква от
сухотата и запушване на носа и още по- трудно
преглъщане на храна. Пациентката е прегледана амбулаторно, изпратена на консултация от
оториноларинголог, поради продължаване на
оплакванията, с цел отхвърляне на алергична
реакция, през юни 2015г. Обективно: Състоянието е задоволително. Ало- и ауто- психично
ориентирана. Кожа и видими лигавици бледи
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без обриви и отоци. Сух език леко обложен с
белезникав налеп, леко еритемен, подвижен.
Шия – правилно конфигурирана с леко уголемени лимфни възли двустранно /с големина на
бобено зърно/, подвижни и не болезнени. Паротидни жлези леко уголемени /установени и
от оториноларинголога при прегледа на болната през 2014г./. Дихателна система – нормални белодробни граници, везикуларно дишане.
ФИД в границите на нормата. Сърдечни тонове приглушени, ритмична сърдечна дейност,
пулс 68/мин., кръвно налягане 145/75 mm Hg.
Корем при опипване мек и не болезнен, черен
дроб с нормални размери, не болезнен. Налични са артралгии и едем на всички малки стави
на ръцете, предимно дясната, без деформации
и необратими структурни ставни увреди. Не се
наблюдаваха ревматоидни възли и васкулитни промени на засегнатите стави. ТКТ (Манту) – анергичен. Проведено бе ехо на коремни
органи – данни за калкулоза на жлъчен мехур
и лека стеатоза. Назначените лабораторните
изследвания показаха: Hb – 92 mg/l (изразена
анемия), CУЕ - 54 mm/h (ускорена), кр. захар
6,8 mmol/L – при норма на лабораторията 6,2
mmol/L. Останалите биохимични показатели
са в норма. От имунологичните изследвания
– позитивен ревма- фактор /RF/ и антинуклеарни антитела /ANA/. Отчете се и позитивира-
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не на анти-SS-A и анти-SS-B антителата. IgM
е също повишен. Наблюдавахме леко изразена хипокомплементемия на фракция /С3/, без
криоглобулинемия. Rö графията на малките
стави на ръцете демонстрира изявена около
ставна остеопороза и според рентгенолога е
типична за начален RA. Прецени се, че не се
налага извършването на биопсия. Пациентката бе насочена към клиниката по ревматология
и диагнозата - вторичен синдром на Сьогрен
с основно автоимунно заболяване ревматоиден артрит /RA/, както и васкулит - без прояви
на некроза /получен двукратно/, и анемия бе
отново потвърдена от ревматолог, който продължи прекъснатото от пациентката лечение
на основното заболяване - RA. Симптоматично лечение на вторичния синдром на Сьогрен
също бе назначено.
Заключение: Синдромът на Сьогрен е не
рядко срещано заболяване, чиито изход е непредвидим. В голяма част от случаите, синдромът се проявява в хода на друго авто-имунно страдание - вторичен синдром на Сьогрен
и лечението е насочено към основното страдание. Когато болестта протича самостоятелно говорим за първичен синдром на Сьогрен и
лечението е насочено към контрол на симптоматичните прояви.
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Определение,
критерии и
класификация
на мастоцитните
нарушения
Резюме: Нарушенията на мастоцитното активиране (MCAD) се характеризират с: (1) натрупване на патологични мастни клетки
(МС) в потенциално всички тъкани и органи и/или (2) аберантно
отделяне на мастоцитни медиатори, често без отклонения в рутинните лабораторни или образни изследвания. Синдромите на
мастоцитна активация (MCAS) се характеризират с множество
мастоцит-медиирани симптоми, които не покриват критериите
на СЗО за диагностика на системна мастоцитоза или други диференциални диагнози. MCAS се определят от приложими критерии, включващи: (1) типични клинични симптоми, (2) значително преходно повишаване на серумната триптаза или увеличение
на други MC медиатори, като хистамин или простагландин D 2 и
(3) отговор на терапията с медикаменти, които намаляват отделянето или активността на мастоцитните медиатори. Тези критерии
следва да помогнат в идентифицирането на пациентите с MCAS
и правилното им диагностициране в ежедневната практика.
Ключови думи: мастоцити, синдроми на мастоцитна активация, клинична картина, диагностика, лечение
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Mast Cell Disorders –
Definition, Criteria
and Classification

Summary: Mast cell activation disease (MCAD) comprises disorders
characterized by (1) accumulation of pathological mast cells (MC)
in potentially any or all organs and tissues and/or (2) aberrant release
of variable subsets of mast cell mediators, often without causing
abnormalities in routine laboratory or radiologic testing. Mast cell
activation syndromes (MCAS) present with multiple MC mediatorinduced symptoms, but fails to meet the WHO criteria for diagnosis
of systemic mastocytosis and other relevant differential diagnoses.
MCAS are now defined by generally applicable criteria, including (1)
typical clinical symptoms, (2) a substantial transient increase in serum
total tryptase level or an increase in other MC-derived mediators,
such as histamine or prostaglandin D 2, and (3) a response of clinical
symptoms to agents that attenuate the production or activities of
MC mediators. These criteria should assist in the identification and
diagnosis of patients with MCAS, and in avoiding misdiagnoses or
overinterpretation of clinical symptoms in daily practice.
Keywords: mast cells, mast cell activation syndrome, clinical presentation,
diagnosis, treatment
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Мастоцитите (MC) са ефекторните клетмастоцитоза (SM) (например при пациенти с
ки на алергичните и други възпалителни реактежки анафилактични реакции при ужилване
ции, намират се в тъканите и органите, експреот ципокрили, както със, така и без установесират високоафинитетния имуноглобулин Е
ни специфични IgE, често се установява SM)
(IgE) рецептор FceRI и при дегранулацията си
(10-13).
Мастоцитите
(MC)
са ефекторнитемедиатоклетки на алергичните и други възпалителни
отделят
различни
проинфламаторни
реакции,
намират
се в активирани
тъканите и от
органите,
високоафинитетния
ри
(Таблица
1). Веднъж
контакт експресират
Определение
и диагностични критесимуноглобулин
алерген или чрезЕ други
рецепторили
нерерии.
Дефинирането
на MCA
трябва да се ос(IgE) рецептор FceRI и при дегранулацията си отделят
различни
цептор-медиирани
мастните
клетки
новава
на признати,
обективни,
лесно
проинфламаторнистимули,
медиатори
(Таблица
1). Веднъж
активирани
от контакт
с алерген
илиизмеобразуват
и
отделят
тези
медиатори
(1-4).
рими
и
приложими
признаци
и
параметри,
чрез други рецептор- или нерецептор-медиирани стимули, мастните клетки образуват и на

отделят тези медиатори (1-4).
Таблица 1. Мастоцитни медиатори, свързвани със симптомите при MCA

Таблица 1. Мастоцитни медиатори, свързвани със симптомите при MCA

Медиатор
Хистамин
PgD2
Paf

Проинфламаторни
цитокини
LTC4 и LTD4
Химиокини
Триптаза

Симптоми
Главоболие, хипотония, уртикария със или без ангиоедем, пруритус,
диария
Мукусна секреция, бронхоконстрикция, съдова нестабилност
Коремни крампи, белодробен оток, уртикария, бронхоконстрикция,
хипотония, аритмия
Локално възпаление, оток, левкоцитна миграция
Мукусна секреция, оток, съдова нестабилност
Остро възпаление и лекоцитно струпване, левкоцитна миграция
Ендотелна активация с последващи възпалителни реакции

Paf – тромбоцит-активиращ фактор (platelet-activating factor); lt – левкотриен

PAF – тромбоцит-активиращ фактор (platelet-activating factor); LT – левкотриен

Клиничните симптоми, причинени от това мастоцитно активиране (MC activation,
MCA)
са сред най-честите
пациентите
варират
гадене
до
базатаи на
което от
като
показателни
за MCAS са
Клиничните
симптоми,оплаквания
причиненина от
абдоминални
крампи
и
диария,
от
лек
пруритус
до
анафилаксия
и
животозастрашаваща
определени следните критерии:
това мастоцитно активиране (MC activation,
хипотония
и от
тахикардия
или необясними
MCA)
са сред
най-честите
оплаквания
на па- аритмии до неврологична и дори
1. Типични
психиатрична
симптоматика
(5-8).
Различните симптоми
може даклинични
се обяснятпризнаци
отчасти си симциентите
и варират
от гадене до
абдоминалптоми
(Таблица
2)
ни
крампи и диария,
от лек пруритус
до ана-органи, разнообразието на отделените
мастоцитната
хетерогенност
в засегнатите
филаксия
и животозастрашаваща
хипотония
мадиатори,
особеностите на предизвикващите
дегранулацията стимули, местните и
2. Съществено
и транзиторно
повишаваиорган-специфични
от тахикардия илифактори,
необясними
аритмии
до
от коморбидността и от силата
на реакцията,
като
мастоцитните медиатори в биологичниневрологична
и дори
симптомите могат
да психиатрична
бъдат остри и симптохронични (9).неВ на
много
от случаите се открива
те течности (за предпочитане обща серумна
матика (5-8). Различните симптоми може да
подлежащо алергично нарушение, по-рядко – автоимунно заболяване, хронична
триптаза, но също хистамин/хистаминови месе обяснят отчасти с мастоцитната хетерогенуртикария
или
системна
мастоцитоза
(SM)
(например
при ипациенти
с тежки
таболити
простагландин
D 2 (PGD2 )/PGD2
ност в засегнатите органи, разнообразието на
анафилактични
реакции
при ужилване
ципокрили,
както
със, така ипобез
установени
уринни
метаболити)
време
на или кратко
отделените
мадиатори,
особеностите
на от
преспецифични
IgE,
често
се
установява
SM)
(10-13).
след острата атака, в сравнение с изходните
дизвикващите дегранулацията стимули, местнива, измерени или преди или поне 24 часа
ните и орган-специфични фактори, от коморОпределение
и
диагностични
критерии.
Дефинирането
на MCA
трябва данасевсички симптослед пълното
преминаване
бидността и от силата на реакцията, като симмии приложими признаци и параметри,
птомите
могат
да бъдат остри
и хронични
основава
на признати,
обективни,
лесно (9).
измерими
Внамного
от
случаите
се
открива
подлежащо
базата на което като показателни за MCAS са определени следните критерии:
Повишаването на серумната триптаза
алергично нарушение, по-рядко – автоимунно
заболяване,
хронична
уртикария
или
системна
трябва
да е2)с >/=20% над изходната плюс 2 ng/
1. Типични клинични признаци и симптоми (Таблица
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2. Съществено и транзиторно повишаване на мастоцитните медиатори в
биологичните течности (за предпочитане обща серумна триптаза, но също
Клинични
случаи
хистамин/хистаминови метаболити и простагландин D 2 (PGD2 )/PGD2 уринни
метаболити) по време на или кратко след острата атака, в сравнение с изходните
ml, измерена
поизмерени
време на или
или преди
в рамките
че-24 часа
чат
други
причини
за симптомите,
като може
нива,
или на
поне
след
пълното
преминаване
на всички
тири часасимптоми
след симптоматичния период.
да влезе в съображение и локално MCA.
3. Обективенна
значим
отговор
на терапия
Клинични
симптоми.
системния
Повишаването
серумната
триптаза
трябва да е с >/=20%
над изходната
плюс За
2 ng/ml,
с медикаменти,
които
намаляват
образуването
MCA
са
характерни
редица
симптоми
като
измерена по време на или в рамките на четири часа след симптоматичния период.
или активността на освобождаваните от маостра уртикария (много показателна), зачерстоцитните медиатори (хистамин-рецепторни
вяване, пруритус, главоболие, абдоминални
3. Обективен значим отговор на терапия с медикаменти, които намаляват
блокери или таргетни за мастоцитите медикакрампи, диария, повръщане, респираторни
образуването
или
активността
на
освобождаваните
медиатори
менти като кромолин)
симптомиоти мастоцитните
хипотония. Едновременното
на(хистамин-рецепторни блокери или таргетни за мастоцитите медикаменти като
кромолин)
Таблица 2. Типични за MCA клинични симптоми
Таблица 2. Типични за MCA клинични симптоми

Симптоми
Зачервяване (flushing)
Пруритус
Уртикария
Ангиоедем
Назална конгестия
Сърбеж в носа
Свирене в гърдите
Оток на гърлото
Главоболие
Хипотония
Диария

Ниво на консенсус
95%
90%
85%
75%
90%
90%
70%
85%
90%
95%
90%

За да се считат за критерии за MCA, симптомите трябва да бъдат рецидивиращи или
постоянни, да не се дължат на други познати нарушения/състояния (различни от MCA),
За да се считат за критерии за MCA, симличие на признаци от две или повече системи,
да изискват
терапевтична
намеса, като допълнително
трябва да изпълнени и други
птомите
трябва
да бъдат рецидивиращи
или
нужда от лечение и рецидивираща или постоклинични
и
лабораторни
критерии.
Трябва
да
са
изпълнени
всички три
критерии за
да
постоянни, да не се дължат на други познати
янна симптоматика,
увеличават
вероятността
се определи клиничното
състояние
като системно
Въпреки
нарушения/състояния
(различни
от MCA),
да
заMCA.
системен
MCA.това, в някои случаи
пациентите
може да не
отговорят
лечението с хистаминови блокери и дори да имат
изискват
терапевтична
намеса,
като на
допълнинужда
от
интензивни
грижи
и
приложение
При такива
пациенти,
телно трябва да изпълнени и други клиничнина epinephrine.
При MCA
тези симптоми
се предизвикват
състоянието все
пак може
да се да
определи
като MCA
при
наличие
на
характерните
и лабораторни
критерии.
Трябва
са изпъот отделените мастоцитни медиатори – хисимптоми
повишаване
както
и подлежащо
първично
MC
лнени
всичкии три
критериина
замастоцитните
да се определимедиатори,
стамин,
левкотриен
C4 или
простагландин
2
заболяванесъстояние
(като системна
или IgE медиирана
клиничното
като мастоцитоза)
системно MCA.
(PGD2). Те болест
обаче, (като
могат алергия).
да бъдат При
освободени
Въпреки
в някои
липса натова,
подобни
данни,случаи
трябвапациентите
да се изключат други
причини за или
симптомите,
като
и от базофилите
и от двете
клетъчни лиможе
да да
не влезе
отговорят
на лечението
с хистамиможе
в съображение
и локално
mca. нии. За разлика от тях, триптазата се образува
нови блокери и дори да имат нужда от интенв най-голяма степен в мастните клетки и може
зивни
грижи
и
приложение
на
epinephrine.
При
да служиредица
за диагностичен
биомаркер.
Клинични симптоми. За системния MCA са характерни
симптоми като
остра Нито
такива
пациенти,
състоянието
все пак
може да пруритус,
един отглавоболие,
симптомите,абдоминални
обаче, сам по себе си не е
уртикария
(много
показателна),
зачервяване,
се крампи,
определи
като
MCA
при
наличие
на
харакспецифичен
за
MCA
и трябва да се разглежда
диария, повръщане, респираторни симптоми и хипотония. Едновременното
терните симптоми и повишаване на мастоцитсамо в контекста и на другите два критерия,
ните медиатори, както и подлежащо първично
доказващи мастоцитното участие. Въпреки
MC заболяване (като системна мастоцитоза)
това, в случаи на спешност, когато клиничната
или IgE медиирана болест (като алергия). При
симптоматика предполага диагнозата, трябва
липса на подобни данни, трябва да се изклюда бъде започната животоспасяващата терапия
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без да се изчаква потвърждаването на останалите критерии.
Повишаване на серумните нива на
триптазата. Важно е да се отбележи, че само
по себе си повишаването на базалната триптаза не е доказателство за MCA, а от друга
страна – нормалните изходни стойности не изключват наличието на заболяването. Все пак,
при първично MC заболяване (мастоцитоза),
базалните нива на триптазата са обикновено
повишени като един от малките критерии на
СЗО за системна мастоцитоза е базална триптаза >/= 20 ng/ml (14, 15).
По време на анафилактична реакция повишаването на серумната триптаза може да е
с пик 15-60 минути след началото на симптомите, след което да се понижи с полуживот от
около два часа. В резултат на това, степента
на мастоцитната дегранулация (и тежестта
на анафилаксията) могат да определят продължителността на повишаването на нивата на
серумната триптаза. Така, времето на събиране на пробите и тежестта на клиничния случай
трябва да се имат предвид при интерпретацията на стойностите на серумната триптаза,
както и на останалите биомаркери за MCA. За
да бъде показателно за MCA, повишаването
на серумното ниво на обща триптаза в острата фаза трябва да бъде >/= 20% плюс 2 ng/ml1
над изходните стойности. При прилагане на
този критерий е важно да се измерва базалното серумно триптазно ниво най-малко 24 часа
след пълното отзвучаване на всички симптоми, за да се потвърди транзиторния характер
на реакцията и да се установи или изключи
изходното повишено ниво на триптазата ( >20
ng/ml), което предполага в голяма степен SM,
дори без наличие на кожна мастоцитоза и изисква допълнително изследване.
По време на MCA мастоцитите отделят и
хистамин и PGD2, които могат да бъдат потенциални биомаркери, но и на двата медиатора
липсва чувствителност, а хистаминът е и неспецифичен, поради което триптазата e предпочитания маркер за доказване на MCA (16,
17). Въпреки това, се препоръчва изследване
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на тези допълнителни показатели (особено когато триптазният тест не е достъпен или недостатъчно убедителен) – най-често на хистаминовите метаболити и PGD 2 (или на метаболита му 11 beta-PGF 2alpha) в 24-часова урина. Трябва да се има предвид, че базофилите
също произвеждат и складират хистамин (но
не и PGD2), който отделят по време на анафилактични реакции. Остава нерешен въпросът
колко трябва да е минималното повишаване на
хистамина или PGD2 или на техните метаболити, за да е показателно за MCA.
Отговор на терапията. Значимото повлияване на типичните клинични симптоми
(пълно или дългосрочно) от хистамин-рецепторните антагонисти се смята за основен
диагностичен критерий. Пълният отговор към
други медикаменти като глюкокортикостероиди, кромолин, циклооксигеназни инхибитори,
левкотриен-рецепторни блокери, 5-липооксигеназни инхибитори или антагонисти на определени цитокини може индиректно да насочи
към MCA. Тези медикаменти, обаче, могат
да повлияят и други клетъчни типове (освен
мастоцитите) и така терапевтичният отговор
трябва да се смята за допълнителен, но неспецифичен, особено при пациенти, които са
резистентни на антихистаминовото лечение
(18).
Класификация на MCAS (Таблица 3).
Системната MCA не трябва да бъде окончателна диагноза, а критерий от диагностичния
алгоритъм, който да насочи към провеждането
на допълнителни изследвания, които да определят дали става въпрос за:
• Моноклонално мастоцитно нарушение
(първичен MCAS)
• Алергия или друго подлежащо заболяване, причиняващо MCA (вторичен MCAS)
• Идиопатичен MCAS (липсва MC клоналност или установен активационен тригер)
При някои пациенти, могат да съществуват няколко причини едновременно или да
възникнат последователно – така например
първичното мастоцитно нарушение не из-

Моноклонално мастоцитно нарушение (първичен mcaS)
Алергия или друго подлежащо заболяване, причиняващо mca (вторичен
mcaS)
• Идиопатичен MCAS (липсва MC клоналност или установен активационен
Клиничнитригер)
случаи
•
•
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Категория и варианти
Първичен MCAS
Мастоцитоза
(Моно)клонален MCAS
Вторичен MCAS
Алегия
Друго подлежащо нарушение2
Идиопатичен MCAS3

Предложени критерии
Изпълнени критерии за MCA и доказана MC (моно)клоналност
(cD25+ MCs и/или KIt D816V)1
Изпълнени критерии за MCA и за диагностициране на алергия
или други заболявания, водещи до MCA
Изпълнени критерии за MCA, но не се установява заболяване
водещо до mca

KIt – рецептор за растежния фактор на мастните/стволови клетки (Scfr), известен също като прото-

6 също
KIT – рецептор за растежния фактор на мастните/стволови клетки (SCFR), известен

онкоген
c-Kit или тирозин-протеин
Kit или CD117киназен
е рецепторен
киназен
протеин, които
като
прото-онкоген
c-Kit или киназен
тирозин-протеин
Kit тирозинили CD117
е рецепторен
тирозин- ки-

се кодира
от KIt гена
назен
протеин,
които се кодира от KIT гена
1
Откриват
се CD25+ MCs плюс KIT D816V или KIT D816V, но не може да се демонстрира
1
Откриват се CD25+ MCs плюс KIt D816V или KIt D816V, но не може да се демонстрира експресия на
експресия на CD25 от мастоцитите.
2 CD25 от мастоцитите.
Нарушенията,
които се асоциират с MCA включват автоимунни заболявания, някои бакте2
Нарушенията, които се асоциират с MCA включват автоимунни заболявания, някои бактериални
риални инфекции и странични ефекти на някои медикаменти
3 инфекции и странични ефекти на някои медикаменти
Идиопатичен
MCAS е окончателна диагноза, която изисква изключването на всички потен3
Идиопатичен MCAS е окончателна диагноза, която изисква изключването на всички потенциални
циални подлежащи състояние и нарушения. Епизоди на идиопатичен и вторичен MCA може да се
подлежащи състояние и нарушения. Епизоди на идиопатичен и вторичен MCA може да се наблюдават по
наблюдават
по различно време при един и същи пациент
различно време при един и същи пациент

Глобалната класификация на мастоцитните нарушения и патологични реакции включва четиГлобалната
класификация
на мастоцитните
и патологични
реакции включвасиндрори основни
категории:
мастоцитна
хиперплазия,нарушения
MCAS, мастоцитоза
и миеломастоцитни
основни (Таблица
категории:
ми начетири
припокриване
4).мастоцитна хиперплазия, MCAS, мастоцитоза и
миеломастоцитни синдроми на припокриване (Таблица 4).
Таблица 4. Глобална класификация на MC нарушения и патологични реакции
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Класификация
Мастоцитна хиперплазия1

Мастоцитоза (+/- mcaS)
• Системна мастоцитоза
• Кожна мастоцитоза
• Мастоцитом
• Мастоцитен сарком
Синдром на мастоцитно активиране
• Първичен
• Вторичен
• Идиопатичен
Миеломастоцитни състояния
• Триптаза (+) остра миелоидна

Характеристика
Повишен брой на неклонални мастоцити, обикновено се
открива подлежащо заболяване и липсват белези на MCA.
Наблюдава се също при лимфопролиферативни
нарушения и след приложение на стволово-клетъчни
фактори
Повишен брой на (моно)клонални MCs
Изпълнени критерии за SM (3 малки или 1 голям +1
малък) (SM варианти, включително MCL)
Изпълнени критерии за MIS, но не и за SM (CM варианти)
Локализиран, доброкачествен, вероятно (моно)клонален
Локализирани, агресивни (моно)клонални мастоцити
Изпълнени диагностични критерии за MCA
CM, SM или (моно)клонален MCAS
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Атопия или друго асоциирано с MCA нарушение
Не се открива причина за MCA
Участие на MC клон в миелоидната неоплазия
Не са изпълнени критериите за SM или MML, триптаза (+)

Мастоцитоза (+/- mcaS)
• Системна мастоцитоза
• Кожна мастоцитоза
Клинични
случаи

• Мастоцитом
• Мастоцитен сарком
Синдром на мастоцитно активиране
• Първичен
• Вторичен
• Идиопатичен
Миеломастоцитни състояния
• Триптаза (+) остра миелоидна
левкемия (AML)
• Миеломастоцитна левкемия2
(+/- mcaS)

фактори
Повишен брой на (моно)клонални MCs
Изпълнени критерии за SM (3 малки или 1 голям +1
малък) (SM варианти, включително MCL)
Изпълнени критерии за MIS, но не и за SM (CM варианти)
Локализиран, доброкачествен, вероятно (моно)клонален
Локализирани, агресивни (моно)клонални мастоцити
Изпълнени диагностични критерии за MCA
CM, SM или (моно)клонален MCAS
Атопия или друго асоциирано с MCA нарушение
Не се открива причина за MCA
Участие на MC клон в миелоидната неоплазия
Не са изпълнени критериите за SM или MML, триптаза (+)
бласти
Участие на MC клон в MDS/AML с >/= 10% клонални
мастоцити в костен мозък и/или периферна кръв и без
данни за SM

mIS – кожни мастоцити; MDS – миелодиспластичен синдром

MIS
– кожни мастоцити; MDS – миелодиспластичен синдром
1
Мастоцитната хиперплазия е реактивно състояние, което може да се наблюдава при различни условия,
1
Мастоцитната хиперплазия е реактивно състояние, което може да се наблюдава при разкато клиничната му значимост и механизми са неизвестни.
лични2Миеломастоцитната
условия, като клиничната
му значимост и механизми са неизвестни.
левкемия (MML) все още не е включена в официалната класификация на СЗО,
2
Миеломастоцитната левкемия (MML) все още не е включена в официалната класификация
въпреки че състоянието е добре дефинирано, може ясно да се различи от мастоцитната левкемия (MCL) и
на СЗО, въпреки че състоянието е добре дефинирано, може ясно да се различи от мастоцитната
е клинично значимо поради лошата прогноза (подобна на MCL, но по-лоша от другите AML и MDS,
левкемия (MCL) и е клинично значимо поради лошата прогноза (подобна на MCL, но по-лоша от
поради лекарствената резистентност).
другите AML и MDS, поради лекарствената резистентност).
Мастоцитна хиперплазия. Определя се от хистологично доказано (локално или
системно) повишаване на тъканните мастоцити и в повечето случаи е реактивна.

Мастоцитна хиперплазия. Определя се
от хистологично доказано (локално или системно) повишаване на тъканните мастоцити
и в повечето случаи е реактивна. Независимо
от анализирания орган, трябва да се изследват
KIT и триптазата като имунохистохимични
маркери за оценка на броя на мастните клетки
и при възможност да се приложи и многоцветна флоуцитометрия (19). При това състояние
не трябва да има KIT-активираща мутация
и да липсват други критерии за мастоцитоза
(включително CD2 или CD25 експресия в мастоцитите), както и данни за миелогенна неоплазия. Може да се прояви със или без MCA,
но в повечето случаи не се наблюдава едновременна активация. Чести причини могат да
бъдат хроничните инфекции, рак, лимфопролиферативни нарушения, подтискане на костния мозък, автоимунни заболявания и други
хронични възпалителни реакции.
MCA синдроми. Определят се от дефинираните критерии и е важно да се подчертае,
че могат да бъдат израз на друго мастоцитно
нарушение (мастоцитоза – първичен MCAS)
или на IgE-зависимо заболяване (алергия –
вторичен MCAS).
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Мастоцитоза. Разделя се на кожна (CM),
системна (SM) и локални мастоцитни тумори
– мастоцитом и мастоцитен сарком, като MCA
може да настъпи при всеки вид (18, 20, 21).
Състояния
на
миеломастоцитен
оverlap. Въпреки че не е официално приет за
отделен подтип от СЗО, трябва да се има предвид участието на мастоцитните клонове в миелоидните немастоцитни неоплазми. В 30-40%
от всички случаи на AML някои миелобласти
експресират триптаза – триптаза (+) AML, а
някои от тях образуват и хистамин. Въпреки
това, пациентите с триптаза (+) AML обикновено нямат симптоми на MCA (22).
Миеломастоцитната левкемия (MML) е
изключително рядко заболяване (23). За разлика от триптаза (+) AML, значителен брой от
неопластичните клетки (>/=10% в кръвни или
костномозъчни натривки) са незрели мастни
клетки. Подобно на SM или мастоцитната левкемия (MCL), за MML е характерно повишаване на базалните серумни триптазни нива и
може да се прояви с MCA, но за разлика от
тях не са изпълнени критериите за диагностициране на системна мастоцитоза. Повечето

случаи на MML се диагностицират погрешно
като базофилна левкемия, MCL, остра промиелоцитна левкемия, триптаза (+) AML или SM.
Подобно на MCL, MML е с лоша прогноза.
Диференциална диагноза. Когато не са
изпълнени критериите за MCA е много важно
да се търсят други подлежащи заболявания,
които да обяснят симптомите, тъй като тези
състояния могат да причинят продължителни проблеми и да са животозастрашаващи. В
диференциално-диагностичен план влизат в
съображение сърдечносъдови (при пациенти с
хипотония и шок), определени ендокринни заболявания, различни неоплазми, гастроинтестинални, кожни, инфекциозни, неврологични
и психиатрични състояния.
При пациентите със съмнение за MCA
трябва да се изследва серумната триптаза и
другите достъпни мастоцитни биомаркери, а
при нормални стойности да се повторят отново по време на поява на симптомите. Ако
има повишаване на нивата на хистамина или
метаболитите му по време на остра атака, при
нормална триптаза, състоянието може да се
свърже с базофилна активация или хистаминсекретиращ (карциноиден) тумор. Дори при
пациенти, при които не се открива (системно)
повишаване на някой от медиаторите, остава
вероятността локалните, тъканни симптоми
да са в резултат на базофилна активация и/или
MCA в самата тъкан. В тези случаи обаче, липсва системна симптоматика, а се наблюдават
локалните последствия на мастоцитната дегранулация като уртикария, ангиоедем, ринит
и астма. Локално мастоцитно освобождаване
може да има и при възпалителните чревни
заболявания (IBD), без това да означава, че

патологията е мастоцит-зависима. Важни в
диференциално-диагностичен план са и хистаминовата интоксикация (след прием на богати на хистамин храни като морски дарове,
риба, соев сос, вино) и хистаминовата непоносимост, в резултат на нарушен метаболизъм
на медиатора. Все още не е установено дали
тези пациенти реагират неадекватно на прием на малки количества хистамин или имат
повишени нива на ендогенния или екзогенен
хистамин (24-26).
Все още остават, обаче, много неизяснени въпроси за диагностичните алгоритми и
патогенезата на MCA. Така например, остава
неуточнено дали при всички пациенти с MCA
трябва да се провежда изследване на костен
мозък, за да се определи вида на MCAS или
само при болните с увеличени нива на базална
триптаза или тези с повишен риск, според наскоро предложения скор на Spanish Network of
Mastocytosis (REMA скор, който е предиктивен за мастоцитна клоналност и включва пол,
липса на уртикария и ангиоедем, наличие на
синкоп и пресинкоп и триптазни нива). Допълнително, изследванията в бъдеще трябва да
бъдат насочени към уточняване на молекулярните параметри и генетичните дефекти и
асоциацията им с патогенезата на MCA, както и към търсенето на нови ефективни терапии, с водеща роля на Европейската компетентна мрежа по мастоцитоза (The European
Competence Network on Mastocytosis) и подобни инициативи в САЩ.
Например, ако пациентът е с базално серумно ниво на триптазата 10 ng/ml, острофазовото повишаване трябва да бъде >14 ng/ml
(0.2х10+10+2 ng/ml)
1
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Клиничен случай
Представяме ви клиничен случай на жена на 49 г., която постъпи в средата на месец септември
2013 г. в Клиниката по Алергология и Астма.
Анамнеза: От 2000 г. започва да получава кризи, обикновено през нощта около 02.00 ч., протичащи последователно с коликообразна коремна болка, диарийни изхождания, сърбеж (по длани,
ходила, очи, уши), тахикардия, втрисане и повръщане. Еднократно е била със загуба на съзнанието. Съобщава за усещане за маточни контракции по време на наколко епизода на подобни
кризи. След повръщане болките се облекчават и симптомите постепенно отшумяват в рамките
на10-15 мин. Напоследък кризите са зачестили. Не ги свързва с определена храна или медикамент, забелязала е връзка с менструацията. Отстранила е храните с високо съдържание на хистамин, но оплакванията персистират. По време на кризите е прилаган метилпреднизолон, без
достатъчен ефект, приемала е ниски дози антихистамини, без задоволителен и траен ефект. В
миналото е имала алергична реакция след прием на ампицилин. Съобщава и за отоци по длани
и ходила, които свързва с натиск (каране на велосипед или носене на багаж).
Минали и придружаващи заболявания: Артериална хипертония (била е на терапия с бета-блокер, в момента не приема медикаменти), състояние след субтотална резекция на щитовидната
жлеза по повод атипичен аденом. Постоперативен хипотиреоидизъм (на терапия с Еутирокс
25 мкг/ден).
Фамилна анамнеза: Майка с оток на устни след прием на АСЕ-инхибитор
Вредни навици (тютюнопушене, алкохол), професионални и битови вредности: Работи като рентгенолог.
Обективно състояние: Без отклонения в обективното състояние към момента на прегледа. ССС –
ритмична сърдечна дейност, фр. 90уд/мин., АН 130/80 mmHg.
Параклинични изследвания: Лабораторни изследвания СУЕ 26 mm/h, Hb 132 g/l, RBC
4.65.10*12/l, Hct 0.43, WBC 7.41.10*9/l, Plt 355.10*9/l, Neu 59.0 %, Mo 4.9 %, Ly 33.3 %, Eo
1.0 %, Ba 0.7 %, Neu 4.4.10*9/l, Mo 0.36.10*9/l, Ly 2.46.10*9/l, Eo 0.1.10*9/l, Ba 0.1.10*9/l, ДКК
(мануално): St 1, Sg 56, Eo 4, Mo 3, Ly 36, ASAT 14 U/l, ALAT 10 U/l, Glucose 4.60 mmol/l, Crea
63.0 mkmol/l, hsCRP 1.46 mg/l, C3 1.14 g/l, C4 0.227 g/l, C1 - Est.Inh.Protein 37.6 mg/dl (серум
21.0 - 39.0; плазма 18.0 - 32.0), C1-INH ab – отр., C1 - Est.Inh.activity 131 % (70 - 130), Tryptase
3.73 µg/l (< 11.4). Урина: б.о. Седимент: 3-4 левкоцита, урати, пл. епит. кл.
Консултативни прегледи:
С гастроентеролог: Налага се изключване на: 1. Чревна паразитоза; 2. Tu от APUD-системата. На
първо време необходими изследвания: 1. Многократно изследване на изпражнения за яйца на
паразити и вегетативни форми
С ендокринолог: Уместно е да се изследва актуално ТСХ и ехография на ЩЖ за преценка на
състоянието и дозата. С оглед диарийния синдром би било удачно да се изследва калцитонин.
С паразитолог: отрицателни резултати от изследван фецес за паразити (аскаридоза, трихоцефалоза, анкилостомидоза, говежда тения, свинска тения, химехолепидоза, амебиоза, ламблиоза)
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Диагноза и диференциална диагноза:
			
•
Системна мастоцитоза
•
Синдром на мастоцитно активиране
•
Феохромоцитом
•
Tu от APUD-системата
•
Идиопатична анафилаксия
•
Медуларен карцином на ЩЖ
•
НАЕ III тип
•
Ангиоедем (с/без хронична уртикария)
Обсъждане: След изключване на обсъдените диференциални диагнози със съответните изследния
и консултации, на пациентаката беше препоръчана продължителна терапия с антихистаминови препарати в доза 2х1 т. и проследяване от алерголог, ендокринолог и гастроентеролог.
Проследяване: След една година, пациентката беше напълно асимптомна, без странични ефекти
от терапията и се прецени да продължи приема на антихистамин в еднократна дневна доза, която беше също ефективна. При опит за преустановяване на лечението, пациентката съобщи за
поява на нови пристъпи, но със значително по-слабо изразена симптоматика, само на фона на
стресови ситуации, вирусни инфекции или менструация. На пациентката беше препоръчана
терапия при очаквани/предвидими провокиращи фактори, като към момента се чувства добре
и е без нови оплаквания.
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Рядък случай
на системна алергична
реакция след
консумация
на „дарове от морето”
Резюме: Алергичните реакции към морски продукти са дял от хранителната алергия. В медицинската литература те са придобили
популярност като алергия към „дарове на морето” (fruits de la
mere). Макар и известни, те не са напълно проучени и тяхната
честота не е уточнена.
При преобладаващия брой съобщени в литературата случаи
алергията към тези продукти клинично се манифестира с разнообразни прояви, най-често с водещи симптоми от страна на
един орган или система.Възможни са и комбинирани системни
прояви, но съчетанието от кожно-лигавичен, ринитен и общотоксичен синдроми след консумация на „морски дарове” е рядко
срещано явление.
Ето защо считаме, че представеният от нас случай, който съчетава клиничната изява на ангионевротичен оток с ринит, уртикария
и общотоксични симптоми ще обогати представата за този тип
алергични реакции.
Ключови думи: Алергична реакция, „дарове от морето”, ангионевротичен оток, ринит, уртикария
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A rare case of systemic
allergic reaction after
seafood consumption
Summary: Allergic reactions to seafood are part of food allergy. In
medical literature they are popular by the name of allergy to “fruits de la
mere” (seafood). Although they are common they have not been studied
thoroughly and their incidence has not been established yet.
Most of the mentioned in literature cases of allergy to those products are clinically manifested by various presentations, most commonly
the leading symptoms involve one organ or system. Combined systemic presentation is also possible but the combination of skin and mucous
membrane involvement along with rhino-syndrome and systemic toxic
syndrome after consumption of “fruits de la mere” is a rare phenomenon.
This is why we reckon that the presented by us case, which combines
the clinical manifestation of angioneurotic oedema with rhinitis, urticarial
and systemic toxic symptoms, will enrich and further clarify the understanding of this type of allergic reactions.
Keywords: allergic reaction, “fruits de la mere”, angioneurotic oedema, rhinitis, urticaria
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Въведение
Алергичните реакции след консумация
на т.нар.”морски дарове”, (fruits de la mere),
включващи голямо видово разнообразие от
риби и рибни продукти са често срещани в
клиничната практика.Те са част от хранителната алергия и реакциите на непоносимост към храни.
Патогенетичните механизми по които
се развиват тези реакции също се отличават
с разнообразие и най-общо могат да се обособят в две групи – алергични и неалергични. Алергичните реакции към храни, които
се развиват по имунни механизми могат да
бъдат IgE-медиирани, имунокомплексни
или клетъчно-медиирани. От своя страна,
обуславящите неалергичните реакции към
храни неимунни механизми биват псевдоалергични, невровегегативни и свързани
с ензимни дефицити (1). Сред тази група
немалък дял съставляват алергичните реакции от пряка (директна) хистаминолиберация. Клиничната изява на хранителната
алергия включва широк спектър синдроми и симптоми – сърбеж, уртикария, оток
на Quincke, ринит,стоматит, глосит и други.Най-често се наблюдават симптоми от
страна на кожата и лигавиците, гастроинтестиналния тракт и дихателните пътища.
Понякога се разгръща клиника на остро и
драматично протичащ алергичен шок, който може да застраши живота на пациента.
Представяне на случая
Обща и целенасочена
алергологична анамнеза:
Касае се за пациентка на 28 годишна
възраст, диагностицирана и лекувана амбулаторно. Клиничната изява на симптомите настъпва около 30-40 минути след
консумацията на „морски дарове” – риба
скумрия от консерва и сурови миди. Появява
се ангионевротичен оток по лицето с предилекция по долната устна,пръстите на
ръцете, силно сърбящ уртикариален обрив,
гадене, позиви за повръщане,главоболие,
зачервяване, симптоми на остър ринит –

обилна водниста секреция от носа, сърбеж
и експлозивно кихане.
Фамилна анамнеза и съпътстващи заболявания:
Необременена фамилна анамнеза по
отношение имуно-алергични заболявания.
До момента отсъстват анамнестични и документални данни за медикаментозна, хранителна и инсект-алергия. Не
са регистрирани бронхиална астма, алергичен ринит и алергични кожни проблеми.
Не представя медицински документи за
съпътстващи заболявания.
Алергологичен статус:
Жена на видима възраст отговаряща
на календарната. В задоволително общо
състояние. Адекватна,всестранно ориентирана.Афебрилна. Ангионевротичен оток по
меките тъкани на лицето с предилекция по
долната устна (снимка 1) и по пръстите на
ръцете(снимка 2). Генерализиран, на места
конфлуиращ, силно сърбящ макуло-папулозен уртикариален обрив (снимка 3). Еритем по кожата на лицето и шията.Изразена
водниста ринорея.Кихане.Сърбеж в носа.
Гадене, позиви за повръщане.Език и говорбез отклонения. Щитовидна жлеза и периферни лимфни възли достъпни за палпация
- неувеличени.
Дихателна система : гръден кош с правилна форма и симетрични гръдни половини.Ясен перкуторен тон. На аускултация се
регистрира чисто везикуларно дишане без
хрипова находка.
Сърдечно-съдова система: ритмична сърдечна дейност, нормофреквентна.
Сърдечна честота – 80 уд/мин. Ясни сърдечни тонове. RR : 120/80 mmHg. Succusio
renalis /-/ отр.
Корем на нивото на гръдния кош, мек
и неболезнен на палпация. Черен дроб и
слезка не се палпират увеличени. Костномускулна система без патологични отклонения.
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Клинико-лабораторни изследвания:
Табл. 1 Хематологични и биохимични изследвания

Hematology
НGB - 134 g/l
RBC – 4,9 T/l
HCT – 0.420
MCH – 30,5
MCV – 88
WBC – 5,2 G/l
MCHC - 335
PLT – 244 G/l
ESR – 10 mm/h

Differential blood
count
Neut. – 54.2%
Lymph. – 28.7%
Eos. – 6.1%
Mono – 6.5%
Baso – 0.5%

Табл. 2 Имунологични и серологични изследвания

Test

lg E

Method
ELISA

Biochemistry
gluc – 4.6 mmol/l
t.prot – 72 g/l
alb – 42 g/l
t.bill – 5.7 µmol/l
AST – 12 U/l
ALT – 18 U/l
urea – 5.2 mmol/l
crea – 74 µmol/l
UR AC – 212 µmol/l

Result

Reference values

160,0 IU/ml
positive /+/

<100 iu/ml

lg G

Nephelometry

12,500 g/l

6,58 – 18,37 g/l

lg M

Nephelometry

1,035 g/l

0,40 – 2,63 g/l

lg A

Nephelometry

1,422 g/l

0,71 – 3,60 g/l

С3 serum level

Nephelometry

1.1 g/l

0.9 – 1.8 g/L

С4 serum level

0.24 g/l

0.1-0.4 g/L

C1 INH level

Nephelometry
RID
Immunodiffusion

242 g/l

195-345 g/L

C1 INH activity

Enzyme
immuno-assay

90 %

70-130%

ELISA

192 mg/L

149-221 mg/L

Immunofluorescence

0.8 IU/mL

<1.40 IU/mL

Nephelometry

2.0 mg/L

0-10 mg/L

Nephelometry

6 U/mL

<20 u/mL

C1q serum level
ANA (Antinuclear
antibody)
CRP
RF (Rheumatoid
factor)
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nephelometry

6 u/ml

<20 u/ml
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rf (rheumatoid
Снимкаfactor)
1

nephelometry

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 2

Снимка
Снимка
3

3

6 u/ml

Приложена терапевтична схема:
6
1. Метилпреднизолон
по схема : 40 +
15.78 мг.и.в два дни,15.78 + 6.31 мг. 2 дни,
<20
u/mlмг. 1 ден;
6.31
2. Н1-блокер : Алергозан 2 х 20мг. и.м.
1-ви ден, х 20 мг. и.м. 4 дни
3. Н2-блокер : Фамултран 2 х 1т/20 мг. 5
дни.
Изход от проведеното лечение : всички
регистрирани симптоми претърпяха пълно обратно развитие.
Протичане на заболяването : с остро начало и благоприятно повлияване от приложеното лечение.
Дадени препоръки към пациентката:
Да довърши терапевтичния курс с предписаните от алерголога медикаменти. Да преустанови консумацията на „морски дарове”.
Препоръки за личния лекар: динамичен
контрол и наблюдение.Проследяване от алерголог.
Обсъждане и заключение:
Независимо от съобщените в медицинската литература случаи на алергични реакции
след консумация на хранителни продукти,
7
проблемът е актуален предвид голямото видово разнообразие на „морските дарове” и механизмите по които протичат тези реакции (1,2).
Снимка 2 Уртикарията и ангионевротичният оток
са едни от най-често срещаните сред алергичните състояния (3,4).Самостоятелно или
в комбинация те се явяват част от клиничната
картина на хранителната алергия, включително и на алергията към морските продукти.
Ангионевротичният оток е често срещан
проблем в алергичната патология, който се
отличава с разнообразна етиология. Може да
бъде причинен от дегранулация на мастоцитите или активация на кинин-каликреиновата
система. Етиологията на ангиоедема най-общо
се представя като алергична, неалергична и
идиопатична (5,6,7,8,9,10,11). Рядко ангиоедемът е самостоятелен симптом. В повечето
случай той е съпроводен от уртикариален обрив (11).
Понякога причините за ангиоедема и уртикарията следва да се търсят и в други, различни от алергичните фактори и механизми

Приложена терапевтична схема:
1. Метилпреднизолон по схема : 40 + 15.78 мг.и.в два дни,15.78 + 6.31 мг. 2
дни, 6.31 мг. 1 ден;
2. Н1-блокер : Алергозан 2 х 20мг. и.м. 1-ви ден, х 20 мг. и.м. 4 дни
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Клинични случаи
- физикални, метаболитни, токсични, невровегетативни (1,2,12,13,14,15,16,17).
Честотата на алергичните реакции към
„морски дарове” не е напълно проучена. Така
например, сред жителите на САЩ честотата на
алергичните реакции от рибни продукти е както следва: 2,3% за всички рибни продукти, 2%
за миди, 0.4% за риба (проучване на Sicherer
SH et al.), като в по-голямата си част симптомите включват диспнея и дисфагия(18). Алергичните реакции към риба, макар и в редки
случаи, могат да се проявят с лицев и орофарингеален ангиоедем (19).Съобщено е дори за
комбинация от ангиоедем със закрито-ъгълна
глаукома (20).
В конкретния случай, на основание данните от алергологичната анамнеза, клиничната
картина, алергологичния статус и резултатите
от осъществените параклинични изследвания,
приемаме, че се касае за системна алергична
реакция след консумация на „морски дарове”,
клинично проявена със съчетание от ангионевротичен оток, остра уртикария, ринит и общотоксичен синдром.
Налице е не само комбинация от кожнолигавичен, ринитен и общотоксичен синдром,
но и съчетание от разнообразни патогенетични механизми които обуславят клиничните прояви. Бързото развитие на симптомите,
отключено от консумацията на съдържащите се в морските продукти алергени, характерните за алергията клинични прояви като
ангиоедем,уртикария, ринит, повишените
стойности на кръвните еозинофили и общите
IgE са маркери, които не поставят под съмнение алергичния терен на развилата се реакция.
Това, обаче, не изключва намесата и на
други-неалергични фактори и механизми.Така
например, за консервираните риби е известно, че са богати на хистидин (1). Същият се
превръща в хистамин, чиито ефекти като водещ медиатор на острофазовите алергични реакции са добре известни. Освобождаването му
може да бъде израз както на Ig.Е зависима мастоцитна дегранулация, така и на директно ос-
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вобождаване по неимунни механизми-токсични и невровегетативни (1,2). Съхранението и
обработката на рибата при определени условия
също допринася за увеличеното освобождаване на хистамин. За скумрията, която принадлежи към сем. Scombroide е известно,че при
съхранение на рибата над 150С хистидинът
под бактериално въздействие се превръща в
скомбротоксин, чийто главен компонент е хистаминът (2,21,22,23,24,25,26,27). С неговите
ефекти сe свързват и преобладаващата част от
развилите се при лицето клинични симптоми.
Той се явява „главен виновник” не само за
алергичните, но и за общотоксичните прояви
обективизирани при пациентката.
В заключение считаме, че представеният
от нас случай:
● обогатява представата за клиничното
протичане на алергията към „дарове на морето”
● допълва сложната и разнообразна патогенеза на този тип реакции, при които понякога се съчетават алергични и неалергични
механизми
● дава възможност за индивидуализиране
на диагностично-терапевтичния подход съобразно спецификата на етиологичните фактори и патогенетични механизми, което повишава ефективността от приложеното лечение
Изводи :
1. Реакциите при консумация на „морски
дарове” имат сложна и разнообразна етиология и патогенеза
2. Представеният от нас случай показва,
че е възможна комбинация от различни по своята етиология, патогенеза и клинична изява
синдроми и симптоми
3. Към всеки пациент с хранителна алергия и/или непоносимост към „дарове на морето” диагностично-терапевтичният подход
следва да бъде индивидуален и съобразен със
спецификата по отношение етиологията, патогенезата и клиничната картина
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