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АЛЕРГИЯ
КЪМ ДОМАШНИ
ЛЮБИМЦИ
Резюме: Алергията към домашни любимци е често срещана. В Латинска Америка са засегнати 21 % от населението. Описании са
случаи на тежки алергични реакции към животните. Проведени
са клинични проучвания, които представят риска от атопия и
протективния ефект от съжителството с котка и куче, сред детска
и зряла възраст при фамилна анамнеза за атопия.
Настоящият обзор разглежда симптомите, контрола и лечението
на алергията кам домашни любимци.
Ключови думи: алергия, домашни любимци, котка, куче, СПТ – кожен прик тест
Summary: Pet allergy is common occurrence. 21% of the population of
North America is affected by it. Cases of severe allergic reactions
to pets have been described. Clinical studies have been conducted
assessing the risk of atopy as well as the protective effect of dog and
cat ownership on children and adult patients with family history of
atopy.
This article examines the symptoms, control, and treatment of pet
allergy.
Keywords: allergy, pets, cat, dog, SPT – skin-prick test
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Обзори
Алергията е имунно обусловена свръхчувна домашния любимец.
ствителност, възникнала от сенсибилизацията
Алергията към животни протича като
на организма, към вещества носители на генеИгЕ медиирана имунна реакция – първи тип
тично чужда информация. (5)
по Coombs и Gell. Под въздействието на жиНай-често срещаните алергени са: повотински и други алергени се освобождават
ленови зърна (дървета, треви, плевели);
ИгЕ антитела, които се свързват към високомикрокърлежи; лекарства (пеницилин, сулафинитетни рецептори на мастоцити и базофонамиди, салицилати, местни анестетици);
фили. Последните се активират и освобождалатекс; отрова от насекоми (пчели, оси); живат вазоактивни амини, протеази (хистамин,
вотински алергени ( животински косми и
триптаза и химаза), продукти от метаболизма
пърхот, пух и пера, хлебарки); спори на плена арахидоновата киселина (простагландини
сени; храни (фъстъци, морски дарове, ядки,
PgD2, левкотриени – LTC4, LTD4 и LTE4) и
сусам, яйца, грах, фасул, целина, соя, мляко,
цитокини (TNF). При ранната реакция тези
2
пшеница, царевица).
медиатори се появяват минути след взаиАлергичната реакция възниква при намодействие с алергена. Късната реакция
влизане на алергена по ръзлични пътища:
възниква няколко часа по-късно в резултат
контактАлергичната
с кожата, инжектиране,
храносмина стимулиране
наръзлични
еозинофили,
неутрофиреакция възниква
при навлизане
на алергена по
пътища:
контакт с
лане, инхалиране.
Алергените
от
домашните
ли
и
Th2
от
цитокини
и
хемокини.
Главникожата, инжектиране, храносмилане, инхалиране. Алергените от домашните любимци
любимци навлизат по два пътя: инхалиране и
ят амин – хистамин, води до диалатация на
навлизат по два пътя: инхалиране и при контакт с кожата.
при контакт с кожата.
малките кръвоносни съдове, повишен съдов
В Латинска
Америка
от
алергия
към
жипермеабилитет
и преходна
гладкомускулна
В Латинска Америка от алергия към животни
страдат около
21% от населението.
При тях
вотни страдат около 21% от населението. При
контракция. Протезите до тъканна увреда,
най-честият симптом е носна конгестия – 32% от хората.
тях най-честият симптом е носна конгестия –
простагландините - дилатация на кръвонос32% от хората.
ните съдове, левкотриените – гладкомускулна

контракция,
цитокините
– възпаление.
Осво- на
ПриПри
контакт
с домашно
животно
и симконтакт
с домашно
животно
и симптоми
на алергия,
често сe мисли,
че е в резултат
бодените
медиатори
могат
да
причинят
оток,
птоми на
алергия,
често
сe
мисли,
че
е
в
реалергия към животното. Причина за симптомите могат да бъдат не само животинския
еритем, сърбеж,
мукус исдори
зултат на
алергияно
към
животното.
Причина
за
алерген,
макар
и по-рядко
полените,
домашният
прах впродукция
козината, на
препарати
които е
системни
ракции
според
засегнатия
орган.
симптомите
могат
да
бъдат
не
само
животинкъпано животното, бълхите или храната на домашния любимец.
Алергените в домашните любимци се
ския алерген, но макар и по-рядко полените,
съдържат
в: урина
и слюнка
плъхове
домашният
прах в козината,
препарати
с коиАлергията
към животни
протича
като ИгЕ
медиирана
имунна
реакция– –при
първи
тип по
и
мишки;
котки
слюнка,
козина,
урина
;
ку-ИгЕ
то е къпано
животното,
бълхите
или
храната
Coombs и Gell. Под въздействието на животински и други алергени се освобождават
антитела, които се свързват към високоафинитетни рецептори на мастоцити и базофили.
5
Последните се активират и освобождават вазоактивни амини, протеази (хистамин, триптаза
и химаза), продукти от метаболизма на арахидоновата киселина (простагландини PgD2,
левкотриени – LTC4, LTD4 и LTE4) и цитокини (TNF). При ранната реакция тези
медиатори се появяват минути след взаимодействие с алергена. Късната реакция възниква

Обзори
Съжителството с котки и кучета през детството е свързано с по-нисък риск от атопия
(1). Приема се, че деца, които живеят и с двата
домашни любимеца (котка и куче) е по-малко
вероятно да развият атопия до 13 год. възраст.
Ако живеят само с едно от тези животни, се
смята, че няма протективен ефект срещу алергии. Сред децата, които не са развили атопия
до 13г., притежаващи и двете животни, имат
по-нисък риск от нова атопия до 32 г.
Тази асоциация е значима само сред тези
деца с фамилна анамнеза за атопия.
Остава неясно дали защитният ефект от
притежанието на домашен любимец е в резултат от излагането на високи нива на алергени
(доза-зависим ефект) или на други фактори
като микробен ендотоксин.
Сред децата, които живеят във ферми,
видимото намаляване на алергии може да се
дължи на прием на непастьоризирано мляко, а не на излагане на животински алергени.
Проучвания показват, че притежанието на домашен любимец в детството се свързва с пониска честота на атопия в по-късна възраст.
Притежанието на котка и куче в дет- 4
ството и риск от атопия.
Намаляването на риска от атопия до
13 г е наблюдаван при деца, които са имали
Притежанието на котка и куче в детството и риск от атопия.
и котка и куче вкъщи до 9 г. възраст. Притежанието
на еднотопри
животно
не се свързва
Котки и кучета
и
риск
Намаляването на риска от атопия до
13 г е наблюдаван
деца, които
са имали и
от атопия вкотка
детска
и зряла
възраст
понижен риск
и куче
вкъщи
до 9 г. възраст. сПритежанието
на(1)
едното животно не се свързва с

чета – козина,пърхот, слюнка; зайци – пърхот,
кожа, урина, слюнка; птици – изпражнения.
Животните, често си правят тоалет, така
алергените от козината и кожните епителии (
пърхот ) се разпространяват в дома и други
сгради. След като слюнката изсъхне лесно се
разнася във въздуха. Животинските алергени
са устойчиви в околната среда.
За развитие на алергия към животни значение има продължителната експозиция на
алергена. Много кучета и котки имат кожни
екземи и поради сухотата на кожата и раздразнението се отделя по-голямо количество
пърхот.
Някои породи котки (Свинкс и Рекс)
се приемат като хипоалергенни, но това не е
така. Те съдържат същата концентрация алергени, но поради липса на козина, се разпространяват по-малко в околната среда.
Съжителството с котки по време на
първата година от живота на детето е важен
фактор в развитието на свръхчувствителност
към този алерген. Някои проучвания показват,
че децата, които растат в домове с домашни
животни имат по-тежки симптоми в сравнение с тези, без домашни любимци; други
проучвания показват, че това може да има защитен ефект при израстване с домашни любимци.

понижен риск (1)
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Притежанието и на двата дом. любимеца се свързва със значимо намаляване на риска от
атопия не само към котка, но и към домашен прах и тревни полени.

Притежанието на домашен любимец и риск от атопия в зряла възраст.

Обзори
Притежанието и на двата дом. любимеца
лините, докато Can f 1, основният кучешки
се свързва със значимо намаляване на риска
алерген, принадлежи към семейството на лиот атопия не само към котка, но и към домапокалините. Възможно е, излагането на найшен прах и тревни полени.
различни алергени да има имуномодулиращо
Притежанието на домашен любимец и
действие, което не се среща при експозиция
риск от атопия в зряла възраст.
само на един алерген. (1)
Сред тези, които не са били с атопия до 13
Следователно, излагането на двете жиг. възраст, рискът от атопия до 32 г. е в зависивотни се явява защита срещу атопия към
мост от притежанието на домашни любимци.
indoor и outdoor алергени, като домашен
Рискът от нова атопия до 32 г. е значително
прах и треви, както и защита срещу атопия
по-нисък сред тези, които имат и двете - коткъм животински алергени. Съжителството
ка и куче в даден момент през зряла възраст.
с животни също води до експозиция на енЗащитният ефект от притежанието на котка и
дотоксини и бактерии, които могат да бъдат
куче е по-голям сред тези с фамилна анамнеимуномодулатори.
за за атопия. Същите имат нисък риск за нова
атопия към домашен прах. (1)
Алергия към котка:
Анализите от проучването се ограничаКотките произвеждат множество алергеват до тези, които не са били атопични до 13
ни (протеини Fel d 1, Fel d2, Fel d3, Fel d4).
г. възраст.
Тези алергени са намерени в слюнка, сълзи,
Графиката представя развитие на атопия
изпражнения, кожа, козина. Проучванията додо 32 г. според притежанието на домашен люсега не са показали категорично, че съществубимец до 18 г. възраст.
ват хипоалергенни котки. Жилища с повече
Тези, които не притежават дом. любимец
от една котка имат по-високи нива на котеш(в зряла възраст) също са с нисък риск от разки алергени. Характеристики като дължина
витие на атопия, въпреки, че в групата на изна козината, пола и времето на пребиваване
5
следване има малък брой участници ( n=22) и
на една котка в затворени помещения, не са
тези данни не са статистически значими сравсвързани с нивата на котешки алергени.
нени с другата категория от притежаващите
Fel d1 разпространяващ се, чрез котешданни не са статистически значими сравнени
с другата
категория
от притежаващите
животни.
кия пърхот
е най-често
срещаният
животинживотни.

Алергените от котка и куче имат различни биохимични и патогенетични характеристики:

ски алерген в САЩ, който засяга десет милиАлергените от котка и куче имат различFel d 1, основният алерген от котка, принадлежи към групата на секретоглобулините,
она души. Алергените от котка остават в дома
ни биохимични
и патогенетични характеридокато Can f 1, основният кучешки алерген, принадлежи към семейството на липокалините.
пребиваване
на животното в продължестики: Fel d Възможно
1, основният
алерген от
е, излагането
на котка,
най-различнислед
алергени
да има имуномодулиращо
действие,
ние
на
няколко
месеца.
принадлежи към
групата
на
секретоглобукоето не се среща при експозиция само на един алерген. (1)
Следователно, излагането на двете животни се явява защита срещу атопия към indoor и 7
outdoor алергени, като домашен прах и треви, както и защита срещу атопия към
животински алергени. Съжителството с животни също води до експозиция на ендотоксини
и бактерии, които могат да бъдат имуномодулатори.

Обзори
Симптоми на алергия към котка
Симптомите на алергия към котка варират от леки до тежки. Значение има чувствителността на индивида, количеството и времето на експозиция на алергена.
Симптоми: ринитна симптоматика: кихане, носна секреция, назалана конгестия;
кашлица, стягане в гърдите, задух и хрипове;
сълзене, конюнктивална инекция, сърбеж; уртикариален обрив и сърбеж по кожата. Някои
хора могат да получат обрив и след одраскване от котка.
Има различни методи за диагностика на
алергия към животни, един от най-достъпните
и често използвани е Sckin-prick test ( SPT –
кожен прик тест ) .
Дори и да сте сигурни, че симптомите на
алергия се дължат на котешки алергени, е необходимо да се проведе изследване, тъй като
симптомите може да бъдат причинени от други компоненти на околната среда.
Контрол и лечение
на алергията към котка

гените в дома до 90%. (5) Ограничаване на
котката до една част от къщата е малко вероятно да бъде ефективно, тъй като хората пренасят алергените в други части на къщата върху
дрехите си. Децата трябва да стоят далеч от
кучешки и котешки изпражнения.
Необходимо е редовно проследяване
здравословното състояние на домашния любимец, прилагане на редовни имунизации
и прегледи от ветеринарни лекари. Важно е
поддържане на кожата и лапите на домашния
любимец чиста.
Лечението на сенсибилизация към котка
е в зависимост от симптомите: използват се
орални антихистамини, назален кортикостероиден спрей, назален деконгестант, инхалатори, имунотерапия.
Време за отстраняване
на котешките алергени от дома.
Алергените от животни се задържат
продължително време в дома.
Откриват се по
7
стени, подови настилки, дамаски, тапицерии.

Алергените от животни се задържат продължително време в дома. Откриват се по стени,
Контролът включва: избягване контакта
Те са изключително устойчиви в околнаподови настилки, дамаски, тапицерии. Те са изключително устойчиви в околната среда,
с животното,
ограничено
влизане
в
спалнята,
та
среда,
издържат 1ч на температура 150 граиздържат 1ч на температура 150 градуса. Времето за отстраняване на котешкият алерген от
измиване
на
ръцете
със
сапун
и
вода,
използдуса.
Времето
за отстраняване
на котешкият
дома е около 45 седмици и въпреки това могат да се намерят остатъчни концентрации.
Те
ване
високо
ефективни
пречистватели
за около 2,5
алерген
от дома е около 45 седмици и въпреки
са сна
размери
десет
пъти по-малки
от частица прах,
микрона.

въздух ( HEPA ), прахосмукачки или центратова могат да се намерят остатъчни конценда посъветваме
хората,
които искат
да си взематтрации.
домашенТе
любимец?
ленКакво
аспиратор.
Къпането
на котките
веднъж
са с размери десет пъти по-малки
илиВажна
два пъти
седмично
може да/ атопия
намали
алер- е свързана
от частица
прах,риск
около
2,5 микрона.
е анамнезата
за алергии
/, екземата
с повишен
; фамилна
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анамнеза за атопия.
Изследване в случай на вече съществуващи симптоми, когато пациента е решил да работи с
животни (ветеринарни лекари, лаборанти, работници в зоомагазини, зоологически градини
и др.)
Периодично проследяване развитието на нови алергии при пациенти с висок риск.

Обзори
Какво да посъветваме хората,
които искат да си вземат
домашен любимец?
Важна е анамнезата за алергии / атопия /,
екземата е свързана с повишен риск ; фамилна
анамнеза за атопия.
Изследване в случай на вече съществуващи симптоми, когато пациента е решил да
работи с животни (ветеринарни лекари, лаборанти, работници в зоомагазини, зоологически
градини и др.)
Периодично проследяване развитието на
нови алергии при пациенти с висок риск.
Много котки от сибирската порода и руската синя котка са с ниско съдържание на
Fel d1 и могат да бъдат толерирани от някои
алергични хора. Съществува kомпания, която
произвежда хипоалергенни котки, като променя Fel d 1 протеина, така че котешките жлези
секретират генетично различаващ се Fel d 1, непредизвикващ симптоми на алергия и не е вреден за самата котка.
Взаимодействие между
притежанието на куче и
SPT реактивност към куче
В световен мащаб екземата засяга 15%30% от децата и 2%-10% от възрастните.
Много внимание наскоро бе фокусирано
върху генетичните вариации, свързани с атопична екзема (например филагрин)(2).
Преходно повишаване на чувствителността към хранителни алергени се свързва с екзема
в детството.
Едно от проучванията проведено с деца
(CCAAPS – The Cincinnati Childhood Allergy &
Air Pollution Study) показва, че притежанието
на куче може да намали риска от екзема в детството. Въпреки, че защитният ефект от притежанието на куче, може да бъде предизвикан от
нарастващите ендотоксинови нива в околната
среда. В допълнение на това, притежанието на
котка се свързва с по-нисък процент на сенсибилизация в някои проучвания, докато други
представят повишен риск за екзема (сред притежателите на котки ) при деца с филагринова

мутация. (2)
В това проучване, е представена връзката
между ранната експозиция на околната среда,
включваща притежание на домашен любимец,
ендотоксинови нива от домашен прах и екзема
фенотип.
В съответствие с литературни данни, ранното притежание на куче представлява защита
от развитието на положителен кожен прик тест.
Това предполага, че притежанието на животното може да има по-широки толерогенни ефекти.
T клетъчни линии на алергични към куче
индивиди произвеждат високи нива на IL10 и
IFN гама, цитокини свързани с индуцирането
на толеранс, след стимулиране с Can f 1 епитопи.
В допълнение, притежанието на куче в
ранна детска възраст е било свързано с повишена секреция на IL10, заедно с намален риск в
детството от екзема и намалена чувствителност
към хранителни и инхалаторни алергени. Тези
ефекти възникват независимо от ендотоксиновите нива. Липсват доказателства за взаимодействие между притежанието на куче и ендотоксиновите нива, при поява на екзема на възраст 4
год. Поради това е възможно, кучешките антигени да оказват имунно модулиращи ефекти,
различни от тези дължащи се на ендотоксина.
Последните проучвания показаха позитивна връзка между експозицията на котки и екзема сред децата с нарушен синтез на филагрин.
За разлика от това, притежанието на куче не
повишава риска от екзема, свързана с нарушение на филагрин.
Скоро проведени проучвания показват, че
забавеното въвеждане на алергенни храни е
малко вероятно да предотврати екземата и други атопични заболявания, и че ранното въвеждане на тези храни биха могли да са безопасни.
Взаимодействие
между притежанието на куче
и SPT реактивност към куче
Сред децата, които притежават куче
преди 1 год. възраст, SPT + към куче на 1,2
или 3 год., не се увеличава значително риска
за екзема на 4 год. Докато децата, които не
притежават куче (преди 1 год. възраст), SPT
9
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Взаимодействие между притежанието на куче и SPT реактивност към куче
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Сред децата, които притежават куче преди 1 год. възраст, SPT + към куче на 1,2 или 3 год.,
не се увеличава значително риска за екзема на 4 год. Докато децата, които не притежават
куче (преди 1 год. възраст), SPT + към куче на възраст 1, 2 или 3 год., имат почти
четирикратно по-висок риск за екзема на 4 год. възраст ( P=.002 ). (2)
Децата, които са изложени на високи нива алергени от куче, имат значително по-нисък риск
от екзема.
Взаимодействие между притежанието на котка и SPT реактивност към котка
Притежанието на котка в кърмаческа възраст, значително увеличава риска от екзема през
първата година от живота при деца с мутация във филагриновия ген, който е основен
фактор за развитие на екзема, но не и сред тези при които няма такава мутация (Bisgaard et
al., 2008). (4)

В контраст с притежаващите кучета деца, живеещите с котки преди 1 год. възраст, които
са наSPT+
към1,котка
1,2 или
3 почгод. е 13 пътиВпо-вероятно
да имат екзема на
4 год.,деца,
+ към куче
възраст
2 илина3 год.,
имат
контраст с притежаващите
кучета
отколкото
тези
които
са
с
SPT
–
към
котка.
(
P
‹
.001)
(2)
ти четирикратно по-висок риск за екзема на 4
живеещите с котки преди 1 год. възраст, които са

год. възраст ( P=.002 ). (2)
SPT+ към котка на 1,2 или 3 год. е 13 пъти поСред тези, които не притежават котка, не е открита значителна връзка между SPT + към
Децата, които са изложени на високи
вероятно да имат екзема на 4 год., отколкото тези
котка и екзема на 4 г възраст.
нива алергени от куче, имат значително покоито са с SPT – към котка. ( P ‹ .001) (2)
нисък риск
от
екзема.
Има ли домашни любимци, които не причиняват алергични реакции?
Сред тези, които не притежават котка, не е
Взаимодействие
открита значителна
междуриби,
SPT +
към кот
The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
предлагавръзка
костенурки,
раци,
между
притежанието
на котка
и екзема
на 4 г възраст.
змии.
Тези домашни
любимци също носятка риск
за здравето.
Екзотичните домашни
и SPT
реактивност
любимци
може към
да сакотка
носители на други болести. Като домашните костенурки, които са
Има ли домашни любимци,
огнище на салмонела. (3)
Притежанието на котка в кърмаческа възраст,
които не причиняват
Представени
са случаи
на през
алергия
към екзотични
домашниреакции?
любимци: игуана, зайци,
значително
увеличава риска
от екзема
първаалергични
гризачи,
птици,
маймуни.
та година от живота при деца с мутация във филагриновия ген, който е основен фактор за развитие
The American Academy of Allergy, Asthma &
ИГУАНА
на екзема, но не и сред тези при които няма такава
Immunology предлага костенурки, риби, раци,
мутация (Bisgaard
et al.,
(4) случай с 32 годишен мъж
змии.с назална
Тези домашни
любимци
също
носятириск
Kelso et al.5
(3)2008).
отбеляза
конгестия,
ринорея,
кашлица
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хрипове, проявяващи се само в домът му (отглежда 2 кучета, 2 котки, 2 игуани).
Проведените изследвания показват SPT – отр. към алергените от куче и котка; SPT + пол.
към игуаните. Открити са и Ig E към протеини на игуаната.
Зайци, гризачи, птици

Обзори
за здравето. Екзотичните домашни любимци
може да са носители на други болести. Като домашните костенурки, които са огнище на салмонела. (3)
Представени са случаи на алергия към екзотични домашни любимци: игуана, зайци, гризачи, птици, маймуни.
ИГУАНА
Kelso et al.5 (3) отбеляза случай с 32 годишен мъж с назална конгестия, ринорея, кашлица
и хрипове, проявяващи се само в домът му (отглежда 2 кучета, 2 котки, 2 игуани). Проведените
изследвания показват SPT – отр. към алергените
от куче и котка; SPT + пол. към игуаните. Открити са и Ig E към протеини на игуаната.
Зайци, гризачи, птици
Зайци, малки гризачи и птици отглеждани в
клетки са много популярни домашни любимци.
Зайци и морски свинчета обикновено са настанени на открито, като в същото време, хамстери,
мишки, плъхове и птици се държат в клетки в хола
или в спалнята. Тези животни, особено вълнист
папагал и хамстер, са свързани с причиняване на
алергична астма. В малките бозайници, урината
е най-мощният алерген, и клетките в които пребивават ще бъдат силно замърсени.
Алергените ще бъдат разпространени във
въздуха, когато животните се движат в клетката
“замърсяват” постелки и килими. Тъй като много от тях са активни през нощта, провеждайки
състезания в клетката и въртене на колело, което
води до освобождаване на високи нива алергени
във въздуха често в детската стая, докато децата
спят, което е причина за алергични симптоми.
Финият прах във въздуха от птичи пера и
изпражненията е не само свързан с алергия, но
може да доведе до по-сериозно заболяване - Хипрсензитивен алвеолит «бял дроб на любители на
птици», което води до постоянно увреждане на
белите дробове.
Някои хора съобщават за оплаквания от пухени възглавници. Въпреки това, тези реакции
обикновено не се дължат на перата, а на домашния прах и акари по перата.
В литературата са описани случаи на алергия към лабораторни животни – плъхове, мишки,
гризачи, морски свинчета, зайци, които днес се
използват и като домашни любимци. Идентифицирани са големи алергени от мишка (Musm1/

Musm2), плъх (Rat n1A/Rat n 1B), морско свинче
(Cav p 1/Cav p 2).
ЗАЕК
Liccardi и Passalacqua описват сенсибилизация към заешки пърхот в 39 пациенти от проведен
SPT на 2329. На 19 от тях с + SPT е наблюдаван
редовен контакт със зайци. Четирима от пациентите са чувствителни само към заешки пърхот, и
всички са имали персистиращи дихателни оплаквания. Заешките алергени не са добре описани,
но са открити 2 индивидуални гликопротеини,
Ory с 1 и Ory с 2, в косми, пърхот и урина.
Домашен пор – третият космат гризач използван най-често като домашен любимец. Наблюдава се обостряне на Бронхиална астма при
къпане на косматия любимец. Установяват се +
SPT към косми от пор (еритем 21 мм, уртика над
3 мм), урина на мъжки пор (уртика ≥ 3 мм), урина на женски пор (еритем над 21 мм). Открити са
високо молекулни белтъци в урината на женския
и мъжки пор.Открит е 66 kd протеин от косми,
пърхот, урина на пор.
Маймуна
През 2004г. е описан случай на 49-годишен мъж с анамнеза за алергична астма и положително кожни тестове за котки и кучета, като
впоследствие развива риноконюнктивит и бронхообструкция след продължително излагане на
домашен любимец маймуна макак. Откриват се
анти IgE към косми от макак. Открива се същото
антитяло в серум на друго неатопично лице, изложено на експозиция на маймуната (съпругата
на пациента) и атопичен индивид (един от изследователите в проучването), които са били изложени по време на посещение в къщата. Пациентът
показва подобрение на здравословното си състояние при отстраняване на маймуната от дома.
В таблица 1 са представени често срещаните екзотични животни със симптомите които предизвикват в сенсибилизирани лица, най-честият
алерген, размер и метод за идентифицирането му.
Ако КАП са отрицателни или не достатъчно
информативни, специалистът - алерголог трябва
да помисли за тестуване с алерген получен от
урина, слюнка или кожа на екзотичен домашен
любимец.
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Обзори
Пламен Христов
Яковлиев

УРТИКАРИЯ ВАСКУЛИТ –
ЕДНА ТРУДНА ДИАГНОЗА
Резюме: Уртикария васкулитът е отделна нозологична единица, описана през 1973г. от McDuffie, включваща уртикария подобни лезии, представляващи еритематозни плаки, които много наподобяват уртикариален обрив, но след биопсия хистологично се установява левкоцитокластичен васкулит (25).Смята се, че около 5%
от всички случаи с хронична уртикария са уртикария васкулит.
Summary: Urticaria vasculitis is a separate nosological entity described
in 1973 by McDuffie, including urticaria similar lesions representing
erythematous plaques that are very similar to hives, but after
histological biopsy establishes leukocytoclastic vasculitis (25).
Change that about 5% of all cases of chronic urticaria are urticaria
vasculitis.

Уртикариалният васкулит бива два вида:
нормо- и хипокомплементарен. Хипокомплементната форма често се асоциира със системна симптоматика и наличие на заболявания на
съединителната тъкан, като системен лупус
еритематодес, и по-рядко синдрома на Sjögren
(13, 33).
Клиника: По-често болестта се наблюдава
при жени на средна възраст. Лезиите варират
от обикновени уртики до гигантски такива,
понякога съпроводени от еритемо-мултиформени лезии, пурпура или булозни лезии (14).
Лезиите, обаче, се задържат по-дълго от 24
часа и са асоциирани освен със сърбеж, и с парене, и с болка. Те могат да са с продължителност няколко дни, като обхващат големи кожни пространства, но при някои пациенти са с
продължителност седмици, месеци и по-рядко
години, с минимално обостряне и ограничено
развитие на уртиките. Описани са пациенти
със симптоматични оплаквания в продължение на 23 години (9,10,15).
Патогенеза (9,11,26,34):
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Страданието спада към имунно-комплексните заболявания и етиологията и патогенезата са изключително сложни. В литературата се разглеждат 3 групи причини:
1. Уртикария васкулит от неизвестни
фактори. Съобщава се, че химическите вещества, лекарства (като йод), повтарящо се
излагане на студ, както и вируси, бактерии,
паразити и други алергични реакции, причиняват уртикария- васкулит.
2. Циркулиращите имунни комплекси, с
ниско молекулно тегло, водят до образуването на анти-ендотелни антитела и клетки,
с последващ клетъчен имунен отговор, причиняващ C1q свързване. Тези възпалителни
медиатори могат да увредят ендотелните
клетки, което води до появата на васкулит.
3. Артюс реакция с развитие на IgG и
IgM медиирани алергични реакции и с последваща васкулитна изява.
Биопсията от лезиите показва типичните промени, характерни за левкоцитоклазичните васкулити - микроскопските находки се
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изразяват в задебеляване стените на съдовете
и инфилтрирането им с възпалителни клетки,
които са предимно полиморфонуклеарни левкоцити (19,22,32).
Имунологично, тези пациенти често са
с ниско ниво на комплемента и високи нива
на циркулиращите имунни комплекси (ЦИК).
Имунно-флуоресцентните изследвания доказват наличие на отклонение в криоглобулините
и комплемента. В серума могат да се установят С4, С1q , С3, С2, но мненията за тяхното
значение и роля са противоречиви. Серумната
концентрация на комплемента може да е ниска, или поради отсъствието на С4, или поради активирането на комплемента, а може също
да е свързана с увеличаване на циркулиращите
имунни комплекси, или с криоглобулинемия,
както и с двете едновременно (1,2). В случай
на уртикария васкулит свързан с тежка хипокомплементемия /особено С1q, а също С4, С2
и С3 отклонения / се използва термина хипокомплементарен уртикария-васкулит синдром
(7,8). При състояние, свързано с С1q естеразния инхибитор се наблюдава уртикария васкулит поради дефицит на С1q инхибитора или
генетичен или придобит /напр. при лимфоми/,
което пък води до дефицит на С4 и С2. Наличието на IgG антитела към С1q при хипокомплементарен уртикария-васкулит синдром
наскоро беше доказано (16).
Диагностицирането на уртикария васкулита е основно клинично и хистопатологично,
и се основава на характерния обрив, продължаващ повече от 24 часа и оставящ след себе
си хиперпигментни петна, появата на оток по
лицето и/или ръцете при всички тях, наличието на артрит и/или артралгии при голяма част
от болните, повишаването на температурата
при една трета от болните, и данните от лабораторното изследване - високи стойности на
циркулиращите имунни комплекси, и промени
във фракциите на комплемента, както и на данните от хистологичното изследване (7,28).
Уртикария васкулитът може да бъде самостоятелна болест, но може да бъде и начална
фаза на авто-имунна болест – системен лупус,
смесена съединително-тъкана болест, синдром на Sjögren, онко-хематологична болест
или вирусна инфекция. Това налага изследва-

нето при част от болните на анти-нуклеарни
антитела и вирусни маркери, както и прецизиране на данните от изследването на кръвната
картина (1,9,20).
Диференциална диагноза: (1,5,10,29):
- Хроничната уртикария се дефинира
като развитие на кожни обриви, които възникват регулярно (обикновено всекидневно) за
повече от шест седмици, като отделните лезии
се задържат за четири до 36 часа. Симптомите
могат да бъдат тежки и да нарушат качеството
на живота.
- Смята се, че физикалната уртикария
е отговорна за около 35% от всички случаи с
хронична уртикария. Малък процент от случаите с хронична уртикария се причиняват от
инфекция или псевдоалергия. При анамнеза за
обрив, задържащ се <1 час, влиза в съображение наличието на физикална уртикария. Найчестата форма е симптоматичният дермографизъм. Той е асоцииран със системни заболявания, атопия, хранителна алергия или автоимунитет. Други разновидности на физикалната уртикария са студова, слънчева, аквагенна
уртикария, ангиоедем-причинен от вибрации.
- Холинергичната уртикария е втората
по честота форма на физикална уртикария. Тя
се характеризира с обрив със зачервяване на
кожата в отговор на физическо натоварване,
горещ душ или внезапен емоционален стрес.
За разлика от нея, адренергичната уртикария
се характеризира с бледа кожа с вазоконстрикция, която заобикаля малки розови обриви.
- Има данни, че голяма част от така наречената идиопатична уртикария е с авто-имунна етиология.
- Контактна уртикария. Тя се дефинира
като развитие на уртикариален обрив на мястото на контакт на външен агент с кожата или
лигавиците. Контактната уртикария се разделя
на алергична (с участието на IgE) и не алергична (IgE-независима) форма.
- IgE-медиираната уртикария възниква
при налична сенсибилизация към алергени от
околната среда – трева, животни, храни, латексови ръкавици. Не алергичната се обуславя от
сорбиновата киселина в капките за очи, канелен алдехид в козметичните продукти и хистамин, ацетилхолин и серотонин, съдържащи се
15

Обзори
в копривата (Urtica dioica).
- Пациентите с уртикария от натиск могат да имат и системни прояви, като неразположение, грипоподобни симптоми, артралгии.
За това състояние са характерни еритемни отоци в области на продължителен натиск върху
кожата, възникващи след латентен период от
30 минути до12 часа. Типични локализации
при тази форма са областта на талията при носене на тесни дрехи и тази част от подбедриците, която е в контакт с ластика на чорапите.
Много от хората с тази форма на заболяването
имат също и съпътстваща хронична идиопатична уртикария.
За потвърждаване на диагнозата хронична уртикария могат да се извършат провокационни тестове в амбулаторни условия. Холинергичната уртикария се диагностицира чрез
тест с физическо натоварване или горещ душ.
Лезиите при студовата форма се индуцират
чрез приложение на кубчета лед, при аквагенната – чрез компреси с вода, а при тази от
натиск – при поставяне на осемкилограмова
тежест върху бедрото на пациента.
По-редки синдроми (10,24)
Синдромът на Schnitzler е уникален вариант на хроничната уртикария, който се характеризира с рецидивиращи не сърбящи уртики,
интермитентен фебрилитет, костни болки, артралгии (arthralgias) и/или артрит, повишена
скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) и
моноклонална IgM гамапатия.

Сърбящите уртикариални папули и
плаки на бременността (рruritic urticarial
papules and plaques of pregnancy – PUPPP),
са най-честата дерматоза при бременните.
Те са разположени по трункуса и предимно в областта на стриите по корема. PUPPP
обикновено се изявява през третия триместър и има доброкачествен, самоограничаващ се ход.
Комплемент-медиираната остра уртикария може да се предизвика от серумна
болест, трансфузионни реакции и вирусни
или бактериални инфекции. Aspirin и нестероидните противовъзпалителни средства
(НСПВС) могат да причинят уртикария
чрез ефектите си върху метаболизма на арахидоновата киселина.
Лечение: Лекарствата, ефективни при
уртикария-васкулит (colchicine, dapsone,
sulfasalazine, hydroxychloroquine). Те са
ефикасни при малък процент от пациентите, като нито едно от проведените рандомизирани, контролирани, двойно-слепи,
проучвания не показват по-добър ефект отколкото плацебо (отговор при 30% от контингента) (17,18).
Ние проследихме клинично 22 болни с
уртикария васкулит от които 14 жени и 8
мъже, кавказки тип на възраст от 27 до 70
години, с давност на болестта от 1 до 12 години - табл. 1. (2,7,31).

Таблица 1

ПОЛ/ВЪЗРАСТ

Д0 20 ГОДИНИ

21-40 ГОДИНИ

41-60 ГОДИНИ

61-80 ГОДИНИ

МЪЖЕ

0

2

4

2

ЖЕНИ
ОБЩО

0
0

3
5

7
11

4
6

Синромът на Muckle-Wells е автоимунно нарушение, което се среща рядко и при
него освен уртикария, има и артралгии, сензо-неврална глухота и амилоидоза. Фамилният студов авто-инфламаторен синдром е
сходно нарушение, свързано с промени в
температурата.
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При всички болни уртикариалните лезии
продължиха повече от 24 часа, а след преминаването им останаха хиперпигментни петна.
Обривът бе придружен от ангиоедем на лицето и/или ръцете.
Нашите резултати от пара клиничните изследвания са представени в табл. 2.
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Таблица 2
ЛАБОРАТОРНИ ДАННИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С УРТИКАРИЯ ВАСКУЛИТ

ПОКАЗАТЕЛ

НАШИ ДАННИ

ANA ( + )

9%

ANCA ( + )

23%

Ревматоиден фактор ( + )

4.5%

С1 естеразен инхибитор
/понижен /

0

Понижени С3 и С4

С3 - 23%
С4 - 25%

СУЕ / увеличено/

23%

Повишено ниво на ЕSP

23%

Повишено ниво на IgE

0%

Повишено ниво на ЦИК

100%

Повишено ниво на
IgG, IgA или IgM

27%

Повишено ниво на
ALAT; ASAT

13.5%

Данните от тази таблица показват, че само
ЦИК са повишени при всички наши пациенти.
При една четвърт до една трета от болните могат да се установят ниски стойности на С3 и
С4 компонентите на комплемента, повишаване на серумните имуноглобулини, позитивиране на ANA и/или ANCA антителата и високи
стойности на СУЕ. Болните с положителни
ANA и/или ANCA антитела не изпълват критериите за системен лупус или друга автоимун-

на болест. Повишението на серумните ALAT
и ASAT не се асоциира с вирусна болест на
черния дроб, тъй като не бяха доказани никакви вирусни маркери. Това прави диагнозата на
болестта много трудна в някои случаи. Болните от уртикария васкулит се лекуват от различни специалисти: дерматолози, алерголози или
ревматолози и понякога единственото насочващо параклинично изследване са данните от
хистологичното изследване (9,10,14).
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Основните отклонения, намерени в биопсичния материал при нашите болни са: фибриноидно отлагане, натрупване на възпалителен
инфилтрат, ендотелен оток в и около артериолите и венулите, които съвпадат и с основните
хистопатологични показатели в литературата
за уртикария васкулит (7,20,24).

На таблица. 3 са представени нашите данни от клиничното наблюдение.
Очевидно е, че симптоми като продължителността на уртикариалните лезии, паренето
и чувството на болка свързани със лезиите и
пурпурата, хиперпигментацията, ангиоедема,
артралгията и/или артритът са характерни за
тази болест.

Таблица 3
КЛИНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С УРТИКАРИЯ ВАСКУЛИТ
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СИМПТОМИ

НАШИ ДАННИ

Персистиране на уртикариалните
лезии повече от 24 часа

100%

Парене или усещане за болка
съврзани с лезии или пруритус

100%

Остатъчна пурпура или
хиперпигментация след
завяхване на лезиите

100%

Ангиоедем на лицето или ръцете

100%

Артралгия или артрит свързани с
установената уртикария

32%

Треска

36%

Синдром на Raynaud

4,5%

Фоточувствителност

4,5%

8

Лимфоаденомегалия

9%

9

Хранителна алергия

4,5%

1

Медикаментозна алергия

40%

1

5
6
7
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Видно е че най-честите клинични симптоми при болни с уртикария васкулит са продължителност на обрививните единици повече от 24 часа, ангиоедема на лицето или ръцете, паренето и болката по кожата, както и
остатъчната хиперпигментация, наблюдаващи
се при 22 болни (100%). При 9 болни (40%) бе
установена чувствителност към медикаменти, а 7 (32%) имаха свързани с уртикарията
артралгия или артрит. С повишена температура или треска бяха 8 болни (36%). От нашите
пациенти със синдром на Raynaud и изявена
фоточувствителност бяха съответно по 1 пациент (4,5%), а с лимфаденомегалия 2 (9%).
Основните клинични симптоми на уртикария
васкулит, които наблюдавахме бяха – продължителна пурпура хиперпигментации и ангиоедема, както и паренето и усещането за болка,
свързани с лезиите (9,10).
Ние изработихме и алгоритъм за поставяне на диагнозата уртикария-васкулит, който
включва следните стъпки :
• Основните клинични симптоми на уртикария васкулит наблюдавани и при нашите
пациенти са:
- продължителна пурпура
- остатъчна хиперпигментация
- ангиоедема
- системни реакции - артрит/ артралгия, треска, увеит, бъбречни прояви
• Основните лабораторни показатели на уртикария васкулит необходими за потвърждение на диагнозата са:
- повишени нива на ЦИК
- понижени серумни нива на С3 и С4
• Основните хистопатологични показатели- много важни при поставяне на диагнозата на уртикария васкулит са:
- фибриново отлагане
- левкоцитоклазия на неутрофилите
- екстравазация на еритроцитите
- eндотелен оток във и около артериолите и венулите
Лечението на уртикария-васкулита
е труден процес. Започва се обикновено с
Dapsone (антибиотичен препарат с бактериостатичен ефект, спадащ към групата на антилепрозните средства) в доза 2 пъти дневно по
0,05g и Colchicine (сух екстракт от семена на

есенен минзухар, стандартизиран като 0,5mg
колхицин - дестабилизира микротубулите на
делителното вретено и по този начин възпрепятства митозата, аксоналния транспорт, както и други микро-тубулно зависими клетъчни
функции, използван за овладяване на острите
пристъпи на подагра) в доза 2 пъти дневно по
0,5mg дават добър резултат при лечение на уртикариалния васкулит. Този резултат се дължи
на способността им да модулират функцията
на полиморфонуклеарните клетки. В някои
уртикариални лезии е налице смесен и полиморфонуклеарен инфилтрат (21,23,30). Този
вид инфилтрат е характерен именно за случаите на тежка и рефрактерна на антихистаминови препарати уртикария (12). Има и съобщения (21,23) за използване на Methotrexat в
обичайните дози - 7,5mg седмично и Ciclosporin A - /цикличен полипептид, образуван от 11
аминокиселини, с мощно имуносупресивно
действие, инхибитор на клетъчно медиираните реакции (27). Въздейства първично на
Т-хелперните клетки, които намаляват продукцията и освобождаването на лимфокини,
включително интерлевкин-2 (Т клетъчния растежен фактор), IL-3 и потиска продукцията
на Т-клетъчно зависимите антитела. По време
на терапията с Ciclosporine A е необходимо да
се мониторират артериалното налягане и бъбречната функция. Трябва да се имат предвид
сериозните странични ефекти на дългосрочното лечение с този медикамент (хипертензия,
бъбречна токсичност), както и потенциалната
опасност за rebound феномен след прекратяване на приема. Има ограничени данни, че
Sulfasalazine повлиява и хроничната идиопатична уртикария и уртикарията от натиск, но
е най-ефективен при уртикариален васкулит.
Hydroxychloroquine е показал обещаващи резултати при лечението на хроничната идиопатична уртикария, както и при хипокомплементния уртикариален васкулит (10,23).
При проведено наше психосоматично
проучване се установи невротична симптоматика свързана с повишена тревожност при
87,5% от болните, а депресивност наблюдавахме при 45% от пациентите (6), като при тези
с уртикария васкулит депресивност (по-често
умерена) е отбелязана при 38%. Освен при19
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лаганите диагностични методи в клиничната
алергология, изследвахме и психосоматичният статус на болните. Прилагани са и следните психологични методики: за личностова
характеристика - въпросникът на Айзенк и Гисен-тестът, за невротичност - въпросникът на
Ташев и тестът на Кокошкарова, за оценка на
емоционалната реактивност - Хум-тестът на
Иванов, за изследване състоянията на депресивност - самооценъчните скали на Цунг, на
Хамилтън и на Бек, за състоянията на тревожност - скалите на Спилбъргър и на Хамилтън,
за агресивност -тестът на Бъс-Дюрки, за тежест на психосоциалните стресори - скала по
DSM-III-R (3). Тревожността и депресивността са две основни оси на качеството на живот,
което е нарушено значително при нашите пациенти Повлияването на придружаващата тревожно-депресивна симптоматика води до побърза и пълноценна клинична ремисия.
Необходимостта от холистичен (психосоматичен подход) при лечението на алергичните заболявания, в това число на васкулитите,
трябва да се счита за безспорна. Това предполага съчетание на соматотропното с психотропно лечение. Последното от своя страна
включва също комплексен подход: лечение с
психофармакологични средства и психотерапия. Счита се, че началото на комбинираната
медикаментозна и психотерапия е поставено
през 1960 г. от J Croen и Н. Реlsег, които са
приложили групова психотерапия. Последователно се прилагат и други психотерапевтични
методи: релаксация (6,10), автогенен тренинг,
поведенческа терапия, комбинация от когнитивно-поведенчески методи и автогенен тренинг, системна десенсибилизация,, индивидуална и фамилна аналитична терапия (3), за
която данните от ефекта са противоречиви.
При нашия контингент от болни беше
прилагана системно рационална психотерапия. При редица от пациентите тя беше съчетана с психофармака, от която бяха представени
предимно антидепресантите и анксиолитиците, а също и невролептиците. Психосоциалните фактори са важно звено в етиопатогенетичната верига на алергичните заболявания. Не
се установява предилекционен „астматичен”
личностов тип, но все пак се търсят характер20

ни личностови черти у болните. Нашите изследвания установиха някои личностови особености при алергично болните като необщителност, мнителност, затруднено изграждане
на трайни, емоционално ангажирани връзки.
У повечето от пациентите се наблюдава наличие на предхождащи заболяването психосоцални стресори, които се срещат в 83% от
изследваните болни.
Страдащите от уртикария или екзема,
особено жените, са склонни към развитието
на майчинска загриженост към околните, имат
нарцистични изяви и са с наранимо самообладание.
Централно-неврогенни
(психогенни)
стресори и перифернорецепторни стимули
могат да индуцират пасивно свързване на IgЕ
или IgG антитела с Fc-рецептори от мастоцитната мембрана, и да предизвикат мастоцитна
дегранулация с излив на медиатори, които разгръщат крайната биохимична, и патофизиологична фаза, която не се отличава от предизвиканата по IgЕ път алергична реакция (3).
В групата на болните с уртикария васкулит, от общо 13 изследвани, високостепенна
депресивност се отчете при двама болни и
умереностепенна - при трима болни. Към противоалергичното лечение се прибави и психофорин с добър ефект. Проучването показва
умерена депресивност при болните с уртикария васкулит. Допълнителната терапия с психофорин има своето място наред с основното
лечение на заболяването, поради подобряване комфорта на психоемоционалната сфера
на пациентите, а също и поради синергичния
ефект на психофорин (6).
Терапията на алергично болните с уртикария васкулит изисква съчетаване на медикаментозното лечение с психотерапия. Найдостъпни са рационалната и когнитивно-поведенческата терапия. Психофармакотерапията
най-често си служи с антидепресанти, анксиолотици, а също и невролептици в по-малки
дози (4).
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Ангиоедем –
клинична картина,
тригери, диагноза
и диференциална
диагноза
Част 1

Резюме: Ангиоедемът се явява проблем от клинично и диагностично
естество, тъй като освен наследствените форми, вече са известни
и доста придобити такива. Този факт поставя нови предизвикателства пред специалистите относно избора на правилен диагностичен алгоритъм и адекватно лечение. Известно е, че това
заболяване е трудно както за диагностициране, така и за отдиференциране, още повече, че при някои форми се наблюдава т.нар
феномен на „припокриване” с друг тип патология.Прилагането
на съвременен унифициран метод за класифициране, диагностика и проследяване дава възможност за коректен избор на подход при пациенти с различни клинични форми на заболяването,
точно и навременно диагностициране, и успешно повлияване на
симптомите.
Ключови думи: ангиоедем, клинична картина, тригери, критерии за
диагноза и диференциална диагноза
Abstract
Angioedema is a clinical and diagnostic problem because except from
the hereditary forms there is acquired forms as well. This fact makes it
more difficult for consultants to choose the right diagnostic algorithm
and adequate treament. It is known that this disease is difficult to
diagnose as well as differentiate its different forms due to the so called
“overlap” phenomenon with other pathology. A unified classification
method for diagnosis and follow-up of patients with different clinical
forms of the disease, accurate diagnosis and successful management
of symptoms.
Key words: angioedema, clinical manifestation, triggers, diagnostic
criteria, differential diagnosis
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Въведение
Ангиоедемът се явява проблем от клинично и диагностично естество, тъй като
освен наследствените форми, вече са известни и доста придобити такива. Този
факт поставя нови предизвикателства пред
специалистите относно избора на правилен
диагностичен алгоритъм и адекватно лечение. Ето защо обобщаването на наличната
към момента информация и литературни
данни се явява важен фактор както при изучаване на страданието, така и предпоставка за своевременното му диагностициране
и избор на правилен терапевтичен подход.
Определение:
Ангиоедемът представлява локализиран и самоограничаващ се оток на подкожната или подлигавична тъкан следствие
временно увеличаване на съдовата пропускливост, предизвикана от освобождаването на вазоактивни субстанции. Той често се съпътства от уртикария. Съгласно
международния и национален консенсуси
за диагностика и лечение на уртикарията,
същата се характеризира с бърза поява на
уртики и/или ангиоедем.Уртиките засягат
повърхностния кожен слой и по правило са
съпроводени от сърбеж и еритем. За разлика от уртикарията, при ангиоедема отокът
ангажира подлежащата дерма и хиподерма, понякога е по-скоро болезнен, отколкото сърбящ, често засяга лигавиците и има
склонност към по-бавно обратно развитие.
Клинична картина и особености в
клиничното протичане на отделните
форми на ангиоедем
1. Придобит ангиоедем (ААЕ)
а/ идиопатичен хистаминергичен придобит ангиоедем (IH-AAE)
При тази форма основна роля в патогенезата се отдава на хистамина. Подозира се
алергия, като сенсибилизацията се потвърждава от положителните кожно-алергични
тестове и специфични IgE. С анамнезата
обикновено се установява чувствителност
към определени алергени – медикаменти,
инсекти, храни или други фактори от окол-

ната среда, а ако въпреки направените изследвания такъв агент не бъде открит, тогава се говори за идиопатична или спонтанна
форма.
Клинична картина :
- развива се остро, достигайки максимална изява в рамките на 6 часа
- често провокиращите фактори остават
неясни
- в историята на заболяването не се
установява връзка с медикаменти предизвикващи ангиоедема
- най-често отокът засяга лицето, порядко гастроинтестиналната или ларингеална мукоза
- до сега не са докладвани смъртни случаи
- няма предилекционна възраст на изява
- острите случаи се повлияват успешно
от антихистамини, кортикостероиди и
епинефрин
- негативна фамилна история
- не се асоциира с други заболявания
Диагностични критерии:
Редно е да се използват диагностичните алгоритми прилагани при уртикария
(46,1).
б/ идиопатичен нехистаминергичен
придобит ангиоедем (InH-AAE) Представлява ненаследствена форма при която лечението с антихистамини не дава резултат.
Тук авторите на различни изследвания се
обединяват около идеята, че вероятно се
касае за медииращ фактор различен от хистамина, като не винаги това е брадикинин.
Едемът може да бъде отключен от други
фактори и биологично активни субстанции като цистеиниллевкотриени, простагландини, тромбоцитен активиращ фактор
или друг проинфламаторен протеин. Затова
изследванията в тази насока продължават.
В литературата са описани около 40 италиански пациенти с тази клинична форма
и 35 французи, при които има лек превес
на мъжкия пол (1.35 и 1.5, респективно)
(2,44,23).
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Клинична картина:
- възрастта на изява е между 38-42 години
- почти при всички пациенти се наблюдава лицева симптоматика, абдоминални симптоми са налице при < 30%,
а горните дихателни пътища се засягат
в около 26-35% от случаите
- средната продължителност на симптомите е под 48 часа
- ендотрахеални манипулации са се наложили само при един пациент
- налице е повторяемост на оплакванията – честа е необходимостта от профилактика с транексамова киселина (при
над 50% от пациентите)
Диагностични критерии:
Важна е анамнезата и липсата на положителен отговор при лечение с антихистамини и кортикостероиди. Тук трябва
да се подчертае, че повлияването от транексамова киселина също не е застъпено
в достатъчен брой проучвания. Клиничните проучвания показват, че Icatibant може
да облекчи симптомите. При пациенти с
тромбофилия,обаче, се препоръчва употребата на циклоспорин или анти Ig.E антитела (3,37).
в/ придобит ангиоедем свързан с инхибитори на ангиотензинконвертиращия ензим- (ACEI-AAE)
При инхибирането на ACE, който е отговорен за разрушаването на брадикинина
до неактивни пептиди се стига до натрупването му, и съответно с това се свързва появата на тази форма (4,32,33).
-
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Клинична картина:
по-често се среща при жени,отколкото
при мъже
честота <0,5% от пациентите приемащи ACEI, но се среща 3-4,5 пъти почесто при чернокожи, в сравнение с
кавказка раса
отключва се обикновено след 65 годишна възраст
латентния период от започване на терапия с ACE инхибитори до поява на

симптомите може да варира в широки
граници - от няколко часа до няколко
години, но е по-вероятно да е по-рано
(5,11,18, 20,38)
- обикновено отокът засяга лицето последван от устни, клепачи, език, гърло
и горни дихателни пътища, и по- рядко
абдомен
- описани са и случаи с фатален край
Диагностични критерии:
Няма специфичен тест, затова се ориентираме по симптомите на ангиоедем
възникнали у пациенти приемащи ACEI.
г/ придобит ангиоедем с дефицит на
C1-INH (C1-INH-AAE)
В патогенезата на тази форма се визират предхождащи или съпътстващи процеси, най-вече лимфопролиферативни заболявания и SLE, при които поради образуване
на патологични субстанции от В клетките
се инактивира C1-INH, или пък се касае за
автоантитела. Въпреки това има и пациенти, при които не са открити никакви подобни съпътстващи заболявания.
Клинична картина (6,22,16,48):
- обикновено се изявява след 40години(в
95% от случаите)
- няма фамилност
- отокът засяга предимно лице, език, увула и горни дихателни пътища, въпреки
че може да обхване и всяка друга част
от тялото, а гастроинтестиналните атаки са по-редки, в сравнение с пациентите с наследствен ангиоедем
- нивата на функционалния C1-INH
обикновено са под 50%
- антигенните нива на C1-INH са също
намалени
- наличие на антитела срещу C1-INH
- силно намалени са стойностите на С1q
и C4 в плазмата (в над 70% от случаите)
Диагностични критерии:
Рутинни тестове с цел установяване на
кръвни и автоимунни заболявания – ПКК,
ДКК, СУЕ, CRP, електрофореза на белтъка,
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изследване на урина за лековерижни белтъци, костномозъчна биопсия и др., както и
тестове с които се позитивират автоантитела при автоимунните заболявания.
Лечение: на подлежащото заболяване.
2. Наследствен ангиоедем (HAA)
a/ наследствен ангиоедем с дефицит на
C1 INH(C1-INH-HAE)
Това е рядко автозомно-доминантно
състояние, което се среща в две фенотипни
форми : (C1-INH-HAE type I) – характеризира се с количествено намаляване на белтъка
продуциран от дефектния ген, а при втория
тип нивата му в плазмата са нормални, но
той не функционира (C1-INH-HAE type II).
-

-

-

Клинична картина (7,30,43,13):
характеризира се с повтарящи се подкожни и субмукозни отоци, които траят
от 5-7 дни
най-често се засяга кожата, горните дихателни пътища и гастроинтестиналния тракт
клиничната изява даже при членовете
на едно семейство може да бъде много
различна – от леки форми до животозастрашаващи състояния
заболяването причинява дискомфорт в
ежедневието на пациентите и дава своя
негативен социалнен, психически и
икономически отпечатък върху живота
на болните
почти при всички пациенти е налице
периодична коремна болка с обструкция на червата от отока, заради което
често биват ненужно оперирани

Диагностични критерии:
Необходимо е лабораторно доказване
- обикновено се установяват ниски стойности на C4 и C2 фракциите на комплемента заради консумирането им при патологичното активиране на класическия път
на комплемента. Определяне нивото на C4
се използва даже за скрининг, тъй като ниските му стойности се запазват дори извън
епизодите на пристъп. Като доказателство
се приема и намалената стойност на плазмените нива на C1-INH под 50% от нормал-

ните нива, но за да се разграничат двете
клинични форми се налага да се определи и
качеството (функцията) на C1-INH, който в
15% от случаите е с нормални количества,
но липсва активност. За по-голяма прецизност в диагностиката е възприето нивата на
C4 и количеството и качеството на C1-INH
да се изследват през три месеца, с което
специфичността на скрининга се увеличава
до 98-100% (8,42,40,19,39,27).
б/ наследствен ангиоедем с нормални
нива на C1 инхибитора и мутация на фактор XII (FXII-HAE), както и наследствен
ангиоедем с неизвестен произход (U-HAE).
В тази група попадат две форми – едната с генетичен дефект на фактор XII и
друга, при която все още дефекта не е известен, но и в двата случая са налице нормални стойности на C1-INH (9, 29,12).
Клинична картина:
- двата типа трудно се отдиференцират
поради малкото литературни данни
- при FXII-HAE почти всички описани
случаи са на жени – предава се като
автозомно- доминантно заболяване с
ниска пенетрация, асимптоматичните
носители са над 90% при мъжете и над
40% при жените.
- отоците най-често са абдоминални
(50%), кожни (92.8%) – по лице и крайници, на езика (53.6%) и горни дихателни пътища (25.4%) и продължават
от 2 до 5 дни, а при засягане на корема се наблюдава силна коликообразна
болка (14,15).
- никога не се съпътстват от уртикария
- при повечето от жените заболяването
се провокира от употребата на контрацептиви, хормонозаместителна терапия или бременност
Диагностични критерии:
Трудно е разграничаването на двете
форми и по-точно идиопатичната , при която няма уточнен генетичен дефект, но като
се вземат предвид нормалните нива на C1
инхибитора, и неговата качествена стойност, липсата на фамилност, както и из25
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ключването на хронична уртикария, може
да се насочим към U-HAE. Тогава, когато
ангиоедемът се съчетава с обриви, се разглежда като форма на уртикария и не се
включва в този диагностичен алгоритъм.
Международната работна група по ангиоедем с ръководител Cicardi извежда няколко важни заключения които са публикувани в изработения консенсус за класификация, диагноза и лечение на ангиоедема,
публикуван в началото на 2014 год.(21).
1. Извод : за ангиоедем се говори, когато пациента периодично получава отоци,
които не са придружени от обриви.
2. Извод: за наследствен ангиоедем се
говори ако има фамилност или родственици
с това заболяване до втора линия или ако
има доказана мутация на гена SERPING1
или фактор XII. и е доказан фамилен дефицит на C1-INH, всички други форми трябва
да се разглеждат като придобити.
3. Извод: диагностцирането на ангиоедема трябва да минава през следните основни стъпки:

а/ придобит:
- идиопатичен хистаминергичен придобит ангиоедем (IHAAE)
- идиопатичен нехистаминергичен ангиоедем (InH-AAE)
- придобит ангиоедем свързан с употребата на инхибитори на чангиотензинконвертиращия ензим (ACEI-AAE)
- придобит ангиоедем с дефицит на C1INH (C1-INH-AAE)
б/наследствен
- наследствен ангиоедем с дефицит на
C1-INH (C1-INH-HAE)
- наследствен ангиоедем с мутация на
фактор XII (FXIIHAE)
- наследствен ангиоедем с неизвестен
произход (U-HAE)
4. Извод: одобрени за употреба лекарства има само при наследствената форма
с дефицит на C1-INH, при другите форми
няма достатъчно проучвания за употребата
на терапевтични средства и такива официално не са регистрирани.
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ЕФЕКТИВНОСТ
НА MONTELUKAST
В ТЕРАПИЯТА НА ЛЕКА ДО
СРЕДНО ТЕЖКА АСТМА
Резюме: Левкотриените са проинфламаторни медиатори с особено значение при бронхиална астма. Освобождавани от множество клетки,
особено след излагане на алергени, левкотриените предизвикат мощно свиване на бронхиалната гладка мускулатура, предизвиквайки обструкция на дихателните пътища. Освен това, те предизвикват оток,
и повишаване на секрецията на слуз, които допълнително увеличават
обструкцията. В резултат на това, левкотриените са били мишена на
редица научни изследвания в областта на бронхиалната астма. Към
днешна дата са разработени редица антилевкотриенови препарати, а
един в момента се използва в клиничната практика в България – монтелукаст, взаимодействащ с левкотриеновите рецептори. Проучванията показват, че тези средства подобряват симптомите на астмата,
белодробната функция и качеството на живот на пациентите. Левкотриеновите антагонисти като цяло са свързани с ниска честота на нежелани реакции и добра поносимост. В момента се препоръчват като
допълнителна терапия за лека до умерена, персистираща астма, като
така тези медикаменти са дали възможност на пациентите да намалят
употребата на кортикостероиди.
Ключови думи: Бронхиална астма, левкотриени, монтелукаст, кортикостероиди, GINA
Summary: Leukotrienes are proinflammatory mediators with special
significance in asthma. Released by numerous cell types, particularly after
exposure to allergens, leukotrienes cause a potent contraction of bronchial
smooth muscle, resulting in reduced airway caliber. Further, they cause
plasma to leak from the vessels, resulting in edema, and enhance the
secretion of mucus - both events that increase airway obstruction. Thus,
leukotrienes have been a target of basic research in asthma. To date, a number
of antileukotriene agents have been developed, and one is currently being
used in clinical practice in Bulgaria - montelukast act by antagonizing the
leukotriene receptor. Studies have shown that these agents improve asthma
symptoms, pulmonary function, and patient quality of life. Antileukotriene
agents have generally been associated with a low incidence of side effects
and good tolerability. Currently recommended as add-on therapy for mildto-moderate persistent asthma, these agents have enabled patients to reduce
their use of corticosteroids.
Keywords: Asthma, Leucotrienes, montelukast, corticosteroids, GINA
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Бронхиалната астма е хронично алерна мукус. При аспирин-индуцираната астма,
гично възпаление на дихателните пътища,
например, аспиринът блокира циклооксигеизразяващо се в инфилтрация на мастоцити,
назата, без да влияе на липоксигеназата, поеозинофили и лимфоцити, повтарящи се епиради което се нарушава балансът и се увелизоди на свирене в гърдите, кашлица и задух,
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Двойният път на възпалението при бронхиална астма обяснява важната ро
левкотриеновите анатагонисти в лечението и:
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Преглеждайки централната роля на цистеинил левкотриените при бронхиална астма:
3
Преглеждайки централната роля на цистеинил левкотриените при бронхиална астма:

3

Преглеждайки централната роля на цистеинил левкотриените при бронхиална астма:
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Левкотриен-рецепторните антагонисти се
включват като допълнителна терапия от второ
стъпало на лечение на бронхиална астма и могат да се прилагат до пето стъпало, независимо
от основната терапия. Известно е, че възпалението на дихателните пътища персистира
въпреки употребата на кортикостероиди, защото инхалаторните кортикостероиди не повлияват нивата на левкотриените в храчката при
пациенти с астма. В такъв случай Montelukast,
комбиниран със стероид, повлиява двойния
път на възпалението.
Три авторитетни проучвания с препарата
Монтелукаст доказват ползата от приложението му.
1. Проучването CASIOPEA изследва
действието на Монтелукаст в съчетание с
Budesonid
Дизайна на проучването включва лечение с Budesonid в доза 400 до 1600 mcg/d, две
седмици преди включването на пациентите.
Впоследствие, те се разделят на две групи –
в първата към терапията се добавя плацебо, а
във втората се добавя Montelukast 10 mg. Проследяването на пациентите продължава 16 седмици. Като резултат се отчитат:
- Сигнификантно намаляват дните с обострена астма
- Сигнификантно увеличава дните без астма
- Сигнификантно намаляват нощните
събуждания
Изследователите правят изводите, че
Montelukast, добавен към обичайната доза
budesonide сигнификантно подобрява контрола на астмата (p≤0.05). Има по-бързо начало
на действие от budesonide + placebo, забележимо още на първия ден. Използването на beta2агонисти е сигнификантно по-малко (p=0.04)
още от първия ден лечение с montelukast +
budesonide и се запазва постоянно за целия период на проучването от 16 седмици (p=0,05).
Montelukast + budesonide се понася добре от
пациентите, с профил на поносимост сравним
с този на budesonide + placebo
2. При проучването COMPACT се сравняват клиничните ползи на добавянето на
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montelukast към инхалаторен budesonide с удвояване на дозата на инхалаторния budesonide
при възрастни пациенти, които имат симптоми
при монотерапия с инхалаторен budesonide.
Дизайна на проучването включва 4 седмично
лечение с Budesonid 400 mg. два пъти дневно, като след първата седмица се включва
Montelukast Placebo. След това пациентите се
разделят на две групи. В първата група към терапията се добявя Montelukast 10 mg. веднъж
дневно, а на втората се удвоява дозата на
Budesonid на 800 mg. два пъти дневно. Целта е
да се проследят обострянията на астмата и дни
без астма.
Ден с обостряне на астмата е дефиниран
като ден с едно от следните събития, което се
дефинира по следния начин
- Понижение на сутрешния ВЕД >20%
спрямо изходните стойности
- Сутрешен ВЕД <180 L/min
- Увеличена употреба на beta-агонист с
>70% спрямо изходните стойности (и минимално увеличение ≥2 вдишвания)
- Астматичен пристъп
Ден без астма е дефиниран като ден без:
- Използване на перорални кортикостероиди
- Спешна помощ
- Нощни събуждания с ≤2 инхалирания на
бета-агонист
Сутрешният ВЕД продължава да се подобрява спрямо изходните стойности през
цялата продължителност на проучването в
двете рамена. Показателно е, че Montelukast с
budesonide има по-бързо начало на действие още на първия ден. Дните с обостряния на астмата и дните без астма за 12 седмици лечение,
намаляват сигнификантно. Изходните стойности на нощните събуждания поради астма и
стойностите след 12 седмици лечение намаляват с 71,7% в рамото с удвоена доза Будезонид
и с 81,3% в рамото Будезонид в комбинация с
Монтелукаст. Няма разлика между двете рамена на проучването при пациенти, прекъснали
лечението поради влошаване на астмата и пациенти, изискващи терапия с перорални кортикостероиди или хоспитализация.
Обобщенията направени от изследователите в проучването COMPACT са, че лечени-
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ето с montelukast 10 mg + budesonide 800 mg
е поне толкова ефективно, колкото удвояване
на дозата на budesonide до 1600 mg, а заедно с
това има по-бързо начало на действие спрямо
двойна доза budesonide от 1600 mg. В допълнение двете терапии са като цяло с добра поносимост, без сигнификантна разлика в честотата
на нежеланите реакции. В допълнение лечението с montelukast + budesonide 800 mg показва
сигнификантно по-ниска честота на респираторни нежелани реакции спрямо budesonide
1600 mg (p<0.05).
3. Проучването IMPACT 3 оценя ефикасността на 48 седмици лечение с montelukast
срещу инхалаторен salmeterol приемани заедно с инхалаторен fluticasone, по отношение на
първичния краен показател – процент на пациентите с поне 1 обостряне на астмата и се определя профила на поносимост на двете терапии.
Дизайна на проучването представлява първоначална терапия с Fluticasone 200 mcg/d, 4 седмици преди включване, като от втората се добавят Montelucast Placebo и Salmeterol Placebo.

След това групата от пациенти се разделя на
две. Първата получва като тврапия Montelukast
10 mg./d + Fluticasone 200 mcg./d + Salmeterol
Placebo. Втората получава Salmeterol 100
mcg./d + Fluticasone 200 mcg./d + Montelukast
Placebo. Проучването продължава 48 седмици.
Резултатите от IMPACT показват, че комбинираната терапия montelukast + инхалаторен
fluticasone е толкова ефективна, колкото и комбинирана терапия salmeterol + fluticasone в намаляване на броя на обострянията на астмата.
Сигнификантно намалява клетките на възпалението (еозинофили в храчка и кръв). И двете терапии осигуряват ефективен контрол на
астмата спрямо изходните стойности. И двете терапии са с добра поносимост, с по-малко
свързани с лечението и сериозни нежелани
реакции в групата montelukast + fluticasone, в
сравнение със salmeterol fluticasone.
Montelukast се дозира по различен начин,
което прави възможно гъвкавото му приложение според възрастта на пациентите.
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Системният Lupus
Erythematodes и
васкулит –
често срещан
в практиката на
клинициста
Резюме: Системният лупус еритематозус /SLE/ е системна
автоимунна болест – потенциално отслабваща или с леталнен
изход, при която се образуват авто-антитела, най-вече срещу
съединителната тъкан, с неясна етиология и мултифакторна,
предимно авто-имунна патогенеза.
Summary: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a systemic autoimmune
disease - potentially weakening or deadly disease, which produces
auto antibodies, mainly against the connective tissue of unknown
etiology and multifactor, mainly autoimmune pathogenesis.

Eтиология: Редица генетични фактори
се обсъждат от изследователите като първопричина за болестта. Доказателство за това
са многобройни публикации за проява на SLE
при голям брой членове на една фамилия и
едновременната проява на страданието при
монозиготни близнаци. Доказани са генетични механизми за възникването на тази болест,
като от значение са и факторите на околната
среда. Генетичната база, свързана със системния лупус, е сложна. Обуславя се от мутации
в различни генни локуси, характеризира се с
висока популационна честота и късно начало, което го отнася към полигенните болести
(11,13).
Причината за SLE е неизвестна, но механизма на тъканното увреждане е сравнително
добре проучен. Съществуват достатъчно данни, че ANA стоят в основата на болестните
изменения. При пациенти с SLE наличие на
ANA, ANCA и др. маркери се откриват в ха-

рактерни имунологични отлагания по дермоепидермалната граница, серозните кухини,
стените на кръвоносните съдове, хороидалния плексус и гломерулите (21). Антителата
се явяват в циркулацията преди развитието на
протеинурия и хематурия. Още по-рано в серума може да се демонстрира свободна ДНК,
която вероятно увеличава антителния синтез
и води до образуване на имунни комлекси /
ИК/ при антигенен излишък (28). Отлагането на ИК в съдовите стени и таргетни тъкани
отключва верижна реакция от неспецифични
възпалителни процеси – каскадно активиране
на комплемента, фагоцитоза, струпване на неутрофили, мастоцити и базофилни клетки, които освобождават медиатори, протеолитични
ензими, и вазоактивни вещества, активират се
факторите на кръвосъсирването, повишава се
интра- и екстра целуларната активност на редица ензими - колагеназа, еластаза, активатора
на плазминоген и др (8,29).
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Клиника: Болестта може да засегне която и да е част на тялото, но най-често уврежда бъбреците (лупусен нефрит), сърце, стави,
кожа, бели дробове, предимно при хора в млада и средна възраст, в съотношение 9:1 жени/
мъже. Развитието на болестта е непредсказуемо и индивидуално за всеки пациент. Афроамериканци и испаноговорящи имат по-висока
честота на SLE, отколкото белокожи. SLE варира от минимални поражения до значителни
и фатални увреждания на жизненоважни органи като белите дробове, сърцето, бъбреците и
мозъка. Протича с периоди на задълбочаване
на болестта и на ремисии. Периодите на подобрение могат да продължават седмици, месеци
или дори години. Болестта има склонност да
се стабилизира през времето. Някои пациенти никога не развиват сериозни усложнения.
Тъй като са често срещани и при други заболявания, следните симптоми не са част от диагностичните критерии за SLE, но се смятат за
подсказващи: болки по ставите, треска, обриви на кожата, проблеми с бъбреците, фото чувствителност, косопад, язви на устата или носа,
дискомфорт и умора (3,4,5,9). За да се прецени
протичането и необходимостта от активно лечение, клиничните и лабораторни промени се
оценяват в две групи:
А. Големи тежки органни поражения –
миокардит, нефропатия, системни централно
нервни увреждания, пулмонит, изразена тромбопения, тежка хемолитична анемия.
Б. Не големи органни поражения – температура, обрив, алопеция, арталгия или артрит,
перикардит или плеврит, умора, синдром на
Райно, лека анемия, положителни серологични реакции.
Като при всички авто-имунни заболявания и при системния лупус имунната система
атакува собствените си клетки. Много имунологични механизми са включени в патогенезата на СЛЕ. Един от тях е отлагането на имунни комплекси, което играе основна роля и за
васкулита, съпътстващ тази болест. Редица
фактори повишават отлагането им в съдовете
и улесняват васкулитните прояви. Те са следните (1,2,7,20) :
1. Умерена продукция на антитела при
антигенен ексцес, което води до образуване
38

на имунни комплекси със среден по големина
размер. Те не се отстраняват ефективно.
2. Продукция на антитела срещу ограничен брой антигенни детерминанти и формиране на имунни комплекси с малък размер, които
се елиминират бавно.
3. Блокиране или претоварване на ретикуло-ендотелната система /моноцитно-макрофагеалната система/при голямо количество
имунни комплекси.
4. Увреждане на съдовия пермеабилитет,
улесняващо навлизането на имунни комплекси в съдовата стена.
5. Регионални различия в хидростатичното налягане. За пример може да се посочат
бъбречните гломерули.
Отлагането на имунни комплекси в съдовата стена се последва от активиране на комплементарната каскада. Някои комплементни
фрагменти, като С5а, предизвикват хемотаксис на полиморфонуклеарни клетки и експресия на адхезионните молекули СR3 (14,30).
Това позволява адхезията на полиморфонуклеари към ендотела и по този начин улеснява
последващото им навлизане в съдовата стена.
Отделяните от тях ензими и кислородни радикали водят до увреждането на съдовете, включително и до тъканна некроза (23,26).
Според локализацията на засегнатите
съдове се различават следните видове васкулити при СЛЕ:
• кожен васкулит;
• васкулит на централната и периферната нервна система;
• белодробен васкулит;
• стомашно-чревен васкулит;
• васкулит на сърцето;
• васкулит на пикочо-половата система;
• васкулит на големи съдове (много рядко);
• васкулит на плацентата.
Белодробен васкулит. Инфекцията е
най-честата причина за белодробно засягане
при СЛЕ. В клиничната практика е трудно да
се разграничи дали един плеврит, или пневмонит са автоимунно обусловени, или се дължат
на инфекция. В тези случаи, обикновено се
стига до комбинирана терапия, насочена към
двете възможни причини. Пораженията на бе-
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лите дробове се проявяват със следните признаци (22).:
• сух или ексудативен плеврит, придружен от болки в гърдите
• белодробни васкулити, съпроводен с
диспнея и суха кашлица
• белодробна хипертензия
• възможна е тромбоемболия на белодробната артерия
Ролята на васкулита за белодробната патология при СЛЕ е обект на редица изследвания, чиито резултати показват широк диапазон. Съобщава се за васкулитни лезии в различни по размер съдове. Те играят роля при
лупусния пневмонит, при интерстициалната
белодробна фиброза и др.
Американският колеж по Ревматология е
предложил и са се утвърдили следните критерии за диагностицирането на SLE (18):
• Пеперудообразен еритем и дискоиден
екзантем.
• Орални или назофарингеални улцерации.
• Артрит засягащ две или повече периферни стави, артралгия.
• Серозит, плеврит, перикардит.
• Фотосензитивност.
• Бъбречно засягане - повече от 0.5g
на ден протеин, установен в урината.
Еритроцити,хемоглобин, цилиндри в седимента.
• Неврологично нарушение (гърчове или
психоза).
• Имунологични нарушения - установени чрез наличието на определени антитела
Таблица
Таблица11
ПОЛ/
ВЪЗРАСТ
МЪЖЕ
ЖЕНИ
ОБЩО

Д0 20
ГОДИНИ
0
0
0

в кръвта, които включват анти-ds-ДНКантитела, анти-Sm-антитела, както и фалшиво положителен VDRL тест за сифилис
или позитивни антифосфолипидни антитела
(свързани със спонтанни аборти и тромботични иинциденти).
• Хематологични нарушения - анемия,
левкопения или лимфопения – нисък брой на
лимфоцитите или тромбоцитопения.
• Наличие на ANA, ANCA и др. маркери.
• Алопеция.
С тези критерии се осигурява над 90%
диагноза на болестта, като за сигурна диагноза са необходими 4 критерия.
При болните от SLE васкулит, комлементът е подложен на редица влияния, както и
при SLE, а именно: генетично детерминиран
дефект в производството на комплементарните фракции, повишена консумация тъй като
комплемента е остро фазов реагент и стойностите му се променят при всяка възпалителна
реакция (10).
Хистологичната картина на кожните
лезии при SLE е многолика и често варира
значително. Често тя се проявява с лек едем
и незначителни периваскуларни лимфоцитни
инфилтрати на засегнатите тъкани. Диагнозата се улеснява когато се открие хидропична
дегенерация на базалните клетки и екстравазирани еритроцити в горните слоеве на дермата (26).
Ние изследвахме 56 болни с SLE васкулит на възраст от 24 до 73 години, лекувани в
МБАЛ - Стара Загора с давност на страданието от 1 до 17 години (3,4,5,9,12).
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Проследени са някои клинични и имунологични показатели представени в
отделни таблици.
Клиничните симптоми, наблюдавани при нашите пациенти обобщихме в
таблица 2 .
Таблица 2.
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отделни таблици.

Клиничните симптоми, наблюдавани при нашите пациенти обобщихме в
таблица
2.
Проследени
са някои клинични и имунологични показатели представени в отделни таблици.
Таблица
2.
Клиничните симптоми,
наблюдавани при нашите пациенти обобщихме в таблица 2 .
Таблица2.2
Таблица

КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ
СИМПТОМ
Кожно засягане /васкулит/
Ставно увреждане
Бъбречно засягане
Повишена температура
Загуба на тегло
Миалгия
Хематологична патология
Косопад
Фоточувствителност
Неврологична симптоматика
Перикардит
Афтоза

Брой болни
37
38
31
30
24
22
15
3
7
2
6
3

Процент
(66, 1%)
(67, 9%)
(55, 4%)
(54%)
(43%)
(39%)
(26, 8%)
(5, 4%)
(12, 5%)
(3, 6%)
(10, 7%)
(5,4%)

булини;
Ro; La.еРезултатите
са представени
От таблица
2 е 2
видно,
че най-чест
кли- клиничен
От таблица
е видно,
че най-чест
симптом
ставното засягане
при 38 в
таблица
3.
ничен
симптом
ставното засягане
призасягане,
38
(67,9%)
болни,е следвано
от кожно
изявяващо
се с петехии, палпируема
Промените
в серумните имуноглобулини
(67,9%)
болни,
следвано
от
кожно
засягане,
изпурпура, уртикария, нодули, були, улцерации и други при 37 (66,1%).
е единпри
от най-често
използваните
критерии за
явяващо Често
се с петехии,
палпируема
пурпура, урсрещано
е бъбречното
увреждане
31 (55,4%)
от изследваните
оценка
на
диагнозата
и
прогнозата
автоитикария,
нодули,
були,
улцерации
и
други
при
пациенти, а повишена температура е измерена при 30 (54%) болни. Загуба нанатегло
мунните
болести.
Според
нашите
данни
сред37
(66,1%).
наблюдавахме при 24 (43%) от хората, а с миалгия 2 (39%). Не рядък симптом
е
ните стойности
на имуноглобулините
в серума
Често срещано е бъбречното
фоточувствителността,
изявена увреждане
при 7 (12,5%) болни
и перикардита
при 6 (10,7%).
Пона изследваните пациенти със SLE васкулит са
при 31 (55,4%) от изследваните пациенти, а поредки са неврологичните симптоми - при 2 пациенти и афтозата - при 3.
по-високи от тези при здравите, но статистичевишена температура е измерена при 30 (54%)
От имунологичните показатели изследвахме: имуноглобулини G, M, A; C3 и C4
ски значимо (р<0,001) е само повишението на
болни. Загуба на тегло наблюдавахме при 24
фракции на комплемента / с радиална имунодифузия
/ , антитела срещу нуклеарни
IgG и IgА. Повишени стойности на IgG уста(43%) от хората, а с миалгия 2 (39%). Не рядък
антигени
DNA; Sm; RNP- с изявена
насрещна
ANA
и аANCA
антитела
с
новихме при 25
болни,
на IgA при
27. Нивата
симптом
е фоточувствителността,
при електрофореза,
имунофлуоресцентен
метод,
антикардиолипинови
антитела
с
ELISA,
RF
с
аглутинация
на IgM при нашите болни не бяха повишени.
7 (12,5%) болни и перикардита при 6 (10,7%).
и
ELISA,
ЦИК;
хистони;
криоглобулини;
Ro;
La.
Резултатите
са показват,
представени
в таблицана
Нашите данни
че стойностите
По-редки са неврологичните симптоми - при 2
3.
серумните С3 и С4 при болни с лупус васкупациенти и афтозата - при 3.
лит са значително по-ниски от тези при здрави
От имунологичните показатели изследваххора (р<0,001).
ме: имуноглобулини G, M, A; C3 и C4 фракции
При 42-ма от нашите пациенти антикардина комплемента / с радиална имунодифузия /
олипиновите антитела са над горната граница
, антитела срещу нуклеарни антигени DNA;
4
на нормата при имуноглобулиновите класове
Sm; RNP- с насрещна електрофореза, ANA и
IgG и IgM, като сравнени с контролната груANCA антитела с имунофлуоресцентен метод,
па от здрави хора има статистически значима
антикардиолипинови антитела с ELISA, RF с
разлика (р<0,001). При 15 от нашите пациенти
аглутинация и ELISA, ЦИК; хистони; криогло40
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Таблица 3
Таблица 3.
СТОЙНОСТИ НА НЯКОИ ИМУНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ
БОЛНИ С SLE
Метод
ЦИК- (ПEГ)
ЦИК- (C1q)

Хистони
IgG
IgM
acL

IgG
IgM

C3
C4
лини

Криоглобу

ANA

Болни SLE
Брой х ± SD

Здрави
Брой

13
0,46±0,25
11
39,42±37,62

59
0,083±0,038
44

38
0,462±0,26
38
0,318±0,22

39
0,32±0,21
39
0,247±0,105

45
27,68±0,28
45
22,14±0,34
35
72,71±29,7
35
20,87±8,48
12
0,23±0,08
41
76%

30
30
7,2±4,55
81±19

пол.

918
8,34±6,48 231

564
176
13,9±4,08

53

22±9

30
0,0815±0,0066
0

DNA

пол.60

0

Ro

отр. 40%
39
23%

пол.

0

La

отр. 77%
39
23%

пол.

0

4099
9008

53

отр. 24%
38
%

RF

х

6613
833
815

отр. 77%
IgG
IgM

37
0,193±0,11
37
0,307±0,17

52

36

36
0,106±0,119

0,176±0,1

022
946

0,1
0,0

p
<
<0,001
<
<0,001

0,2
0,2
29,
19,
29,
8,4
0,0

<
<0,001
<
<0,001
<
<0,001
<
<0,001

0,1
0,1

41

5
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ANCA

%

37

пол.27

0

отр.73%
IgG
IgА
IgM

47
1379±684
47
25
47
126±54

268±1

55
53

987±517
159±85
55
126±54

<
<0,001
<
<0,001
n
.s.

Промените в серумните имуноглобулини е един от най-често използваните
с висок титър на acL наблюдавахме по-често
SLE (1,11,16).
критерии за оценка на диагнозата и прогнозата на автоимунните болести. Според
флеботромбози, инсулти и инфаркти, както и
Ние намираме положителни резултати
нашите данни средните стойности на имуноглобулините в серума на изследваните
кожен васкулит, за разлика от болните с нисък
за антикардиолипинови антитела при 74% от
пациенти със SLE васкулит са по-високи от тези при здравите, но статистически
титър на тези антитела.
болните със SLE васкулит за клас IgG и при
значимо (р<0,001) е само повишението на IgG и IgА. Повишени стойности на IgG
Средните
стойности
на
ЦИК
при
нашите
77%
клас
IgM.
Разликата
установихме при 25 болни, а на IgA при 27. Нивата
назаIgM
при
нашите
болни спрямо
не бяхаздравите
болни
със SLE васкулит са по- високи от тези
лица е статистически значима (р<0,001).
повишени.
при здравите
лица
като
разликата
е
статистичеНашитеС3проучвания
показаха
че при 87%
и С4 при болни
с лупус
Нашите данни показват, че стойностите на серумните
ски
значима
(р<0,001)
по
ПЕГ
и
C1q.
при
болните
с
SLE
има
положителен
RF. Не
васкулит са значително по-ниски от тези при здрави хора (р<0,001).
Разбира
се високата
концентрация
на
трябва да се забравя,
васкулит RF
При 42-ма
от нашите
пациенти антикардиолипиновите
антителачесапри
надSLE
горната
ЦИК
е
белег
за
активен
лупус.
Според
нас
е
корелира
със
степента
на
ставното
граница на нормата при имуноглобулиновите класове IgG и IgM, като сравнени сзасягане.
важно
определянето
състава
нахора
ЦИК,
особено
Положителни
наблюдавахме
едва
контролната
група от
здрави
има
статистически значима
разликаANCA
(р<0,001).
При 15
в случаите,
когато
не
са
намерени
АNА
в
серупри
27%
от
всичките
37
наши
болни
с
SLE
ваот нашите пациенти с висок титър на acL наблюдавахме по-често флеботромбози,
маинсулти
на болните
с
SLE
васкулит.
скулит.
и инфаркти, както и кожен васкулит, за разлика от болните с нисък титър на
По-голямата
На таблица 4 са представени данните от
тези
антитела. част от болните ни със SLE
васкулит Средните
са с положителни
ANA
(76%)при
и DNA
изследването
на антинуклеарните
стойности
на ЦИК
нашите болни
със SLE васкулит
са по- високиантитела
(60%).
DNA
антитела
–
важен
критерий
за
(ANA)
при
30
болни
със
SLE
кожни
от тези при здравите лица като разликата е статистически значима (р<0,001)
по иПЕГ
и лезии.
диагнозата
на системния лупус придружен от
Видно е, че при 6,6% не се установяват антинуC1q.
васкулит.Разбира
С положителни
Roконцентрация
са едва 23% на
от ЦИК клеарни
антитела.
половината
се високата
е белег за
активенПовече
лупус. от
Според
нас болни
болните
се Ro състава
антителанасаЦИК,
специфи16 (53,4%)когато
антителата
със висок
титър - 1:80
е важно- разбира
определянето
особено в случаите,
не са са
намерени
АNА
в серума
болните
с SLEнаваскулит.
чен
маркернапри
синдрома
Сьогрен. С пои повече. При 12 болни (40%) титърът е на граПо-голямата
ни със
са нормата
с положителни
ложителни
La също сачаст
23%ототболните
пациентите.
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границата на нормата 1:40.
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На таблица 5 са представени данните от изследването на антинуклеарните
антитела при 31 болни със SLE с предимно ставно засягане. Видно е, че при 3%-1
1:80 и повече
16 (53, 4%)
пациент не се установяват антинуклеарни антитела. Повече от половината болни 20
(68%) антителата са със висок титър- 1:80 и повече. При 12 болни (29%) титърът е на
границата на нормата 1:40.
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Инфилтрацията и деструкцията на съдовите стени от полиморфонуклеарните клетки се
придружава от фрагментиране на тези клетки. Ядрените фрагменти, наречени “ядрен“ 43
прах, определят същността на левкоцитоклазията. Нашите случаи в 95% са доказани
хистологично, като при 23 от тях наблюдавахме и хидропична дегенерация на
базалните клетки и екстравазирани еритроцити в горните слоеве на дермата (12).
Лечението на SLE е комплексно, консервативно и често много токсично.
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мно артериолите и венулите. Инфилтрацията и деструкцията на съдовите стени от полиморфонуклеарните клетки се придружава
от фрагментиране на тези клетки. Ядрените
фрагменти, наречени “ядрен“ прах, определят
същността на левкоцитоклазията. Нашите случаи в 95% са доказани хистологично, като при
23 от тях наблюдавахме и хидропична дегенерация на базалните клетки и екстравазирани
еритроцити в горните слоеве на дермата (12).
Лечението на SLE е комплексно, консервативно и често много токсично. Диагнозата
„системен лупус еритематозус“ е до животна и
лечението може да продължи дълго във времето. Целта на лечението е да облекчи симптомите и да предпази органите от увреждане, като
намали възпалението в тъканите, и контролира
авто-имунната активност на болестта. Пациентите с леко изразени симптоми могат да не се
нуждаят от лечение, или такова се осъществява в кратки курсове, през определен период от
време. При по-тежките случаи е необходимо
прилагането на мощни противовъзпалителни и
потискащи имунната система лекарства. За облекчаване на възпалението се използват обикновено лекарства от групата на нестероидните противовъзпалителни средства (към тази
група спадат аспирин, ибупруфен, напроксен,
сулиндак, целекоксиб, нимезулид и още много
други). Ефектът на тези лекарства е различно
изразен при отделните пациенти и може да се
наложи смяната на няколко от тях, докато найподходящият медикамент бъде намерен. Найчестите странични ефекти на нестероидните
противовъзпалителни средства, възникващи
обикновено при по-продължителна употреба,
са стомашен дискомфорт, болка в корема, язва,
дори и кървене от стомашно-чревния тракт.
Рискът от тези нежелани ефекти, понякога налага прилагането на лекарства, потискащи киселата стомашна секреция, или предпазващи
по друг начин стомашната лигавица (17).
Кортикостероидите са много по-мощни от
нестероидните средства по отношение намаление на възпалението и възстановяване функцията на засегнатите органи и тъкани, когато болестта е силно активна. Те са особено полезни
в случаите, когато са засегнати вътрешни органи. Кортикостероидите могат да бъдат при44

емани през устата и като инжекционни форми
в системното кръвообращение, или локално
в ставите, и други тъкани. Кортикостероидите, обаче, имат голям брой и тежки странични
ефекти когато се прилагат дълго време, и във
високи дози. По-чести от нежеланите ефекти
са наддаване на тегло, развитие на фиброза и
белодробен васкулит при около 30% от болните, изтъняване на кожата, остеопороза, тежко
увреждане на костта и хрущяла на някои стави, диабет, катаракта, опасност от различни
инфекции и др. Затова стремежът при лечение с кортикостероиди е те да бъдат давани за
възможно най-кратко време, в най-ниски дози
(25,27).
Хидроксихлороквинът (Резохин) е синтетичен антималариен препарат, който се използвапри лечението на системен лупус еритематозус, когато водещите оплаквания са лесна
уморяемост, кожни и ставни увреждания. Сред
страничните му ефекти при продължителна
употреба са диария, стомашен дискомфорт и
промени в ретината на окото, което налага контролни прегледи при офталмолог. При трудно
поддаващо се на лечение кожно увреждане при
системен лупус еритематозус от полза могат да
бъдат и други анти маларични лекарства (хлороквин и квинакрин) както и дапсон, и ретиноева киселина. Ако и това лечение не повлияе
кожните лезии, в съображение влизат кортикостероиди, и имуносупресори.
Имуносупресорите се прилагат за лечение на по-тежки форми на системен лупус
еритематозус, с увреждания на вътрешни органи. Някои от използваните от тази група лекарства са метотрексат, азатиоприн (Имуран),
циклофосфамид, хлорамбуцил (Левкеран) и
циклоспорин (Сандимун). Страничните ефекти са различни при отделните лекарства. Така
например, метотрексатът засяга черния дроб,
а циклоспоринът уврежда бъбречната функция. Лечението с имуносупресори не се прекъсва рязко, поради риска от предизвикване на
тласък на болестта (24).
Освен прилаганите диагностични методи в клиничната алергология, изследвахме и
психосоматичният статус на болните. Тревожността и депресивността са две основни
оси на качеството на живот, което е нарушено
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значително при нашите пациенти със SLE. У
повечето от пациентите се наблюдава наличие
на предхождащи заболяването психосоцални
стресори, които се срещат в 83% от изследваните болни. Повлияването на придружаващата
тревожно-депресивна симптоматика води до
по-бърза и пълноценна клинична ремисия. Необходимостта от холистичен (психосоматичен
подход) при лечението на алергичните заболявания, в това число на васкулитите, трябва да
се счита за безспорна. Това предполага съчетание на соматотропното с психотропно лечение.
Последното от своя страна включва също комплексен подход: лечение с психофармаколо-

гични средства и психотерапия. Психо-фармакотерапията най-често си служи с антидепресанти, анксиолитици, а също и невролептици в
по-малки дози (6).
Прогнозата е по-лоша за мъжете и децата, отколкото за жените. През 50-те години
повечето пациенти, диагностицирани със SLE,
са живели по-малко от пет години. Напредъкът
в диагностицирането и лечението подобряват
оцеляването, и сега над 90% от пациентите
живеят повече от десет години. Eдна от причините за летален изход от SLE е инфекция,
появила се в следствие на използваните при
лечението на болестта медикаменти (15).
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Ангиоедем –
клинична картина,
тригери, диагноза
и диференциална
диагноза
Част 2
Резюме: Ангиоедемът се явява проблем от клинично и диагностично
естество, тъй като освен наследствените форми, вече са
известни и доста придобити такива. Този факт поставя нови
предизвикателства пред специалистите относно избора на
правилен диагностичен алгоритъм и адекватно лечение. Известно
е, че това заболяване е трудно както за диагностициране,
така и за отдиференциране, още повече, че при някои форми
се наблюдава т.нар феномен на „припокриване” с друг тип
патология.Прилагането на съвременен унифициран метод за
класифициране, диагностика и проследяване дава възможност
за коректен избор на подход при пациенти с различни клинични
форми на заболяването, точно и навременно диагностициране, и
успешно повлияване на симптомите.
Ключови думи: ангиоедем, клинична картина, тригери, критерии за
диагноза и диференциална диагноза
Abstract: Angioedema is a clinical and diagnostic problem because except
from the hereditary forms there is acquired forms as well. This fact
makes it more difficult for consultants to choose the right diagnostic
algorithm and adequate treament. It is known that this disease is
difficult to diagnose as well as differentiate its different forms due
to the so called “overlap” phenomenon with other pathology. A
unified classification method for diagnosis and follow-up of patients
with different clinical forms of the disease, accurate diagnosis and
successful management of symptoms.
Key words: angioedema, clinical manifestation, triggers, diagnostic
criteria, differential diagnosis
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Въведение
Ангиоедемът се явява проблем от клинично и диагностично естество, тъй като освен наследствените форми, вече са известни
и доста придобити такива. Този факт поставя
нови предизвикателства пред специалистите относно избора на правилен диагностичен
алгоритъм и адекватно лечение. Ето защо
обобщаването на наличната към момента информация и литературни данни се явява важен
фактор както при изучаване на страданието,
така и предпоставка за своевременното му
диагностициране и избор на правилен терапевтичен подход.
Тригери (отключващи фактори )
предизвикващи атаките от HAE/AAE
Най-честите отключващи появата на ангиоедем фактори описани до момента, са травмата в дадена област или стрес.Според Frank
и сътр. травмата предшества в 54% атаките от
отоци , а стресът в 43% (25).
Често стоматологичните манипулации
се обвиняват като отключващи едема травмиращи събития. Те могат да предшестват
орофарингеален или ларингеален оток. Атаки
от ангиоедем могат да се развият и при тонзилектомия, както и след случайни наранявания.

Отоците могат да бъдат провокирани не само
от остро еднократно въздействие. Локализиран по крайниците едем може да възникне
и в условия на по-слаби като сила, но продължителни и често повтарящи се микротравми като : работа на клавиатура, продължително писане с ръка, удари с чук, продължително
стоене или седене, косене с косачка и други.
Описани са повече генитални отоци при яздене на кон или полов контакт, но има и пациенти при които провокиращият агент не може
да се открие. В тези случаи е възприето да се
говори за т.н.спонтанен едем.
В едно голямо проучване сред пациенти с
наследствен ангиоедем са установени тригер
фактори от различно естество, но най-често
те отново са свързани с механична травма или
емоционален стрес, като в 30% от случаите
анкетираните са могли да посочат точно фактора, в 23.64% отоците са били подкожни, в
38.13% абдоминални и в 28.50% на горните
дихателни пътища. В таблица 2 са посочени
по- честите отключващи фактори и областите
на засягане (45). Таблица 2. Тригер фактори
провокиращи ангиоедем и разпределение на
отоците според вида на отключващия фактор
и локализациятана едема.
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Както се вижда подкожният оток найчесто се провокира от физическо усилие
(24%), а водещ тригер фактор за абдоминален
едем се явява психическия стрес (27%). За
отока на горни дихателни пътища водеща причина е инфекцията (26%) последвана от менструация (26%). Познаването на тригер факторите позволява да се промени стила на живот
на пациента така, че да бъде по-рядко изложен
на тях , както и да се индивидуализира терапевтичната схема.
Понякога пациентите имат своеобразна
„аура” и предусещат появата на отоците. Като
продромални симптоми най-често се съобщават : необичайна умора (63%), зачервяване
на ръцате/краката (48%), миалгии (43%), стомашен дискомфорт/гадене (41%), артралгии
(41%), коремна колика (39%), зачервяване по
трупа(33%), „мравучкане”/притъпена чувствителност в зоната на отока (30%) (34).
При жените вече е известно, че флуктуирането в нивата на половите хормони може
да се окаже важен тригер обясняващ появата
и рецидивите от ангиоедем. Установено е, че
естрогените стимулират фибринолитичната
активност, потискат контактната система, понижават нивата на C1-INH, и увеличават нивата на брадикинина (10).
Ето защо при такива пациентки не се препоръчва приема на естрогенови продукти и
контрацептиви, въпреки че при някои жени
не се наблюдава такава връзка. Подобна роля
играят и повишените нива на прогестерона,
които имат ефект като тригер фактори през
пубертета и особено през лутеиновата фаза.
Visy et al. изследват връзката на прогестероновите нива и тежестта на подкожните
отоци, при което се оказва, че те са пропорционални и следователно могат да се ползват
като предиктор в прогнозиране тежестта
на клиничната картина (41).
Честота на атаките
Описана е голяма вариабилност, която
важи не само за изявата на заболяването при
различните членове на една фамилия, но и при
един пациент във времето. Възможно е дълго
време да не е получавал пристъпи, след което
да получи няколко поредни. При 1/3 от паци48

ентите честотата на атаките се определя около
1 път на месец, при 40% средно тя е 6-11 пъти
в годината и при 30% пристъпите са много
редки и дори са асимптомни..Честотата на
атаките не корелира с нивото на C1-INH, но
въпреки това при по-ниски нива атаките са потежки, както се оказа в едно изследване сред
Румънско и Унгарско население. Farkas et al..
пък търсят ролята на Helicobacter pylori като
провокиращ фактор, при което се оказва, че
при правилна ерадикация се понижава честотата на абдоминалните атаки при засегнатите
пациенти (28,24).
Aсоциирани заболявания
Повечето от пациентите изглеждат видимо здрави, но Франк и сътр. си поставят за цел
да проследят случаите с налични автоимунни
заболявания, при което се оказва, че 12% са с
диагностицирани гломерулонефрити, няколко
са с възпалителен синдром на дебелото черво
и синдром на Сьогрен, системен лупус еритематодес, ювенилен артрит с Ig.A дефицит,
пернициозна анемия и др. (17). Тези страдания могат да се окажат и провокиращ фактор
за атаките, да влошават клиничното протичане
и да окажат влияние върху терапевтичното повлияване на ангиоедема, затова препоръката
на авторите е да се търсят и третират целенасочено.
Диагностичен алгоритъм
Няколко работни групи от експерти са разработили диагностични алгоритми , от които с
най-голяма стойност според нас, са предложените от ZURAW ET AL и Zingale et al. По-долу
представяме най-напред този на първия авторски колектив, състоящ се от представители на
Американската академия по алергия, астма и
имунология (AAAAI), американския колеж по
алергия, астма и имунология (ACAAI), и общия съвет по алергия и имунология(JCAI), като
ще се спрем по- подробно на отделните етапи
от диагностичния процес. Втората схема представяме само таблично.
1: Recurrent angioedema (рецидивиращ ангиоедем) – наличие на периодичен ангиоедем,
като липсата на уртикария предполага търсене
на дефицит на C1-INH
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2: Recurrent angioedema and urticaria ( рецидивиращ ангиоедем с уртикария )- наличие
на периодичен ангиоедем придружен с уртикария. Този тип, особено ако се повлиява добре и
от антихистамини се разглежда в контекста на
хроничната уртикария
3: Is the patient taking an ACE-I (orARB)?форма, при която следва да де уточни дали
лицето приема ACEI или ангиотензин рецепторни блокери. Обикновено при тези пациенти
ангиоедемът на се повлиява от прилагане на
епинефрин, кортикостероиди и антихистамини.
4: Does the angioedema resolve when the
ACE-I (or ARB) is discontinued?- Прекратява
ли се появата на ангиоедема ако се прекрати
употребата на ACEI и ARB? – това важи особено ако се окаже, че има и дефицит на C1INH.
Ако се прекрати употребата на тези средства и
отоците постепенно изчезнат, то вероятността
медикаментите да са причина за страданието е
много голяма. Следва, обаче, да се има предвид
и факта, че ефектът се получава постепенно
в рамките на 6 седмици. Някои фактори като
черната раса, тютюнопушенето, напреднала
възраст и женския пол могат да се окажат утежняващи в комбинация с тези лекарства, докато
при диабетици се среща по- рядко.
5: Measure C4 and C1INH levels.- при този
тип алгоритъмът изисква определяне нивата
на C4 и C1INH – 95% от пациентите с C1INH
дефицит ще се окажат с намалени нива на C4
дори между пристъпите, а този процент става
100% по време на пристъп. С цел отдиференциране от случаите при които намалението на
тези фактори се дължи на автоантитела , е редно изследването на C1INH да се съпътства и от
определяне на неговата функция.
6: Recurrent angioedema with normal C4 and
C1INH levels. – рецидивиращ ангиоедем с нормални нива на C4 и нива на C1INH.В тези случаи е важно да се потърси фамилност.
7: HAE with normal C1INH levels. –наследствен ангиоедем с нормални нива на C1INH.
При тази форма за поставяне на диагнозата
си служим с данни за фамилност с автозомно
доминантно унаследяване и повече от женски
пол, където подозираме дефект в друг ген – за
фактор XII

8: Is the C1INH antigen level low? – нормални ли са нивата на антигените срещу C1INH? ,
особено при ниски нива на C4. Този критерий
е от съществено значение за разграничаване на
наследствената от придобитата форма.
9: Is the C1INH functional level low? – ниско ли е функционалното ниво на C1INH? Ако
количеството (нивото на антигенния C1INH) и
функцията му са нормални се изключва дефицит, и съответно на това следва да се насочим
към други вероятни форми на ангиоедем, като
идиопатичен , алергичен или HAE с нормални
нива на C1-INH.
10: Type II HAE. (тип II ХАЕ) – в тези случаи се установяват нормални нива на C1-INH,
но той е функционално неактивен. Клиничнo
тип I и тип II не могат да бъдат разграничени,
като се счита, че 15% от пациентите са с тип II.
11: Measure C1q antigen. – този критерий
изисква да се определи (измери) C1q антигена –
ако нивото на антигена на C1INH е ниско, вероятността е или да се касае за тип I, или за придобит дефицит на C1INH. Разграничаването на
тип I e принципно по- лесно като се има предвид фамилността и обстоятелството, че при
50% от пациентите отоците дебютират преди
10 годишна възраст. При придобития дефицит
изявата е в средна или даже напреднала възраст
и няма фамилност. Все пак, определянето на
C1q, който е намален при придобитата форма,
улеснява диагнозата.
12: Type I HAE ( тип I ХАЕ) – 85% от пациентите с наследствен ангиоедем са всъщност
от този тип.
13: Acquired C1INH deficiency – придобит
дефицит на C1INH.
За него се ориентираме по изявата в понапреднала възраст и липсата на фамилност.
При този тип се установяват нормални нива на
синтеза на С1 INH, както и на неговата функция, но съдържанието му намалява поради повишена консумация от подлежащи лимфопролиферативни или автоимунни заболявания. В
повечето случаи се откриват моноклонални
автоантитела (anti-C1INH) или специфични автоантитела срещу C1INH.
14: Not C1INH deficiency ( липса на дефицит на C1INH). В този случай идва в съображение идиопатичната форма на ангиоедем
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Таблица 3. Диагностичен алгоритъм при ангиоедем на общата група по практични параметри (JTF), състояща се от представители на Американската академия по алергия, астма и имунология (AAAAI), Американския колеж по алергия, астма и имунология (ACAAI), и общия съвет по
алергия и имунология(JCAI) (47).
Диференциална диагноза
При първата визита на пациент, който получава периодично отоци и коремни болки, едва ли
ще се досетим за ХАЕ, дори при налични данни
за фамилност, още повече, че в 1/3 от случаите
такива не се установяват.
По-често срещани са придобитите форми,
но при тях абдоминалните атаки са по-редки.
Ето защо, при всеки пациент с коремна болка и
периодична поява на отоци е уместно да се потърси C1- INH дефицит. Уртикариалният васкулит
е друга относително по-необичайна причина която може да се сбърка с ангиоедем. Тези пациенти се представят както с картината на ангиоедем,
така и с коремна болка, а при част от тях са налице и ниски стойности на комлемента. Отличителни белези в клиничната изява при тези болни
50

,обаче, е наличието на уртикариални лезии. Те
се раличават от типичната уртикария по това,
че не са сърбящи, не се наранява повърхността
и могат да се задържат за няколко дни. Изследванията на пациентите с уртикариален васкулит
и хипокомплементемия показват ниски нива на
C2 и C4. Понижени са и нивата на C3 и CH50,
което обикновено не се установява при наследствената форма. Критерии за разграничаване
може да бъде отговорът на лечение с антихистамини - при идиопатичната и хистаминергичната форма ефектът е налице, докато при наследствената такъв липсва. Освен това, времето от
появата на оток до достигане на неговия максимум при НАЕ е в рамките на часове, докато при
всички останали форми се касае за минути. При
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повечето от пациентите с хистамин- медииран
едем се наблюдава и съпътстваща уртикария.
По-горе се изтъкна, че срокът на появата на отоците при НАЕ е по-ранен отколкото при другите
форми, но от всичко казано до тук става ясно, че
поставянето на правилна диагноза в миналото е
ставало по метода на изключването, и това според авторите на първите клинични проучвания е
отнемало около 21 години. Подобно изследване,
целящо да проследи времето необходимо за поставяне на диагноза през 2005 год, проведено в
Испания, показва че този срок е около 13 години (36). Надяваме се, че по-доброто познаване
на проблема, наличието на повече информация
и улеснения достъп до специализирана алергологична помощ в наше време ще съкратят още
повече този срок, а по този начин ще се даде
възможност на повече пациенти да получат компетентно обслужване и качествено лечение.
Лабораторна диференциална диагноза
Най-често прилаганите лабораторни тестове за доказване на заболяването са определяне

количеството и качеството (функцията) на C1INH, и нивото на C4. Тези показатели се приемат
за „златен” стандарт в диагностиката на НАЕ
(ХАЕ). Допълнителен тест , който подпомага
поставянето на диагнозата придобит ангиоедем
е определяне нивото на C1q. C1-INH концентрация се разглежда още като антигенно ниво и
може да се определи чрез няколко лабораторни
метода – радиална имунодифузия, нефелометрия
или ELISA. Счита се, че минималното ниво за
този показател е 15мг/дл, но при повечето от пациентите с HAE стойностите са под 50% от тази.
Пациентите с ХАЕ са хетерозиготи , но средната
стойност която се открива за този белтък е около
17%. Това се обяснява с факта, че ниските нива
на C1-INH водят до спонтанно активиране както
на комплемента, така и на други системи- контактна или фибринолитична, следствие на което
нараства консумацията на белтъка (35).
Най-често прилаганата лабораторна констелация може да се представи схематично по следния начин:

Таблица 5. Специфични лабораторни показатели при наследствен и придобит ангиоедем

C1-INH - C 1 естеразен инхибитор, N- нормално ниво
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При пациентите с HAE II се установява
нормално или даже повишено ниво на C1INH, особено при идиопатичната форма, докато при дефект във FXII, нивата му са нормални. При ААЕ се наблюдават нормални или
понижени нива на C1-INH в зависимост от наличието на автоантитела.
За определяне функцията на C1-INH се
използват различни тестове, като хроматометричен или ELISA като се отдиференцират
различни субстрати на ензима. Обикновено
се открива намалена функция както при придобитата, така и при наследствената форма.
Установяват се, обаче, и фалшиви резултати, които често се дължат на продължително
транспортиране или неправилно съхранение
на пробите. Колориметричните тестове са показали по-висок процент на фалшиво положителни резултати. В Европа се предпочита хромогенният анализ, който е показал по-висока
отрицателна предсказваща стойност (42).
Нивата на C4 могат да се определят чрез
нефелометрия или радиална имунодифузия.
Установено е, че нивото на C4 е ниско и при
наследствената, и при придобитата форма, но
според авторите е добре да се вземе предвид
нивото му не само извън симптомите, а и в
пристъп, когато нормалната стойност определено изключва диагнозата ХАЕ. Подобна е си-

туацията и с нивата на C2, но те не се използват рутинно в практиката. Понижени нива на
C3 се срещат много рядко при ХАЕ . Същото
се отнася до CH50, докато при ААЕ стойността на CH50 е едва уловима (26).
C1q – концентрация - при наследствената
форма нивото на C1q обикновено е нормално, докато при придобитата е понижено. При
тях е налице повишен катаболизъм на C1-INH
поради хиперактивация на класическия път
за активиране на комплемента. Проучвания
върху ААE показват, че при тези пациенти се
откриват ниски нива на C1-INH и C1q поради
увеличено разрушаване. Същото се наблюдава
и при пациенти с уртикариален васкулит (31).
Заключение
Познаването на клиничната картина на
заболяването в различните му клинични форми позволява бърза ориентация в диагнозата
чрез избора на подходяща лабораторна констелация и правилен терапевтичен подход.
Обобщаването на известната до момента в
литературата информация предлага на специалистите от различни области на медицината
да обогатят своите познания за този тип патология и да вземат адекватни за всеки пациент
решения при диагностицирането и лечението
му.
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Omalizumab –
стратегически подход
при лечението
на тежка астма –
наблюдение при
астматиците в България
Резюме
В световен мащаб нарастват честотата и тежестта на бронхиалната астма. Според най-новите данни астмата засяга около 350
милиона души в света. В Европа повечето от страдащите от астма имат лека до средно тежка персистираща астма и по- малка
част имат тежка астма, част от която е недобре контролирана. В
тази неадекватно контролирана група се отчита по-голяма честота на заболеваемостта, хоспитализациите, нарушеното качество на живот и не на последно място, свързаните с тях разходи
съставляват голямо перо в здравно-осигурителните системи
като цяло.
Най-малко половината от тези пациенти вероятно са с алергична астма, чиято патогенеза е имуноглобулин Е (IgE) зависима, а
имуноглобулин Е е основен пусков механизъм. Той е и терапевтичен таргет при алергичната астма. Omalizumab е първият медикамент от нов клас, разработен за лечение на тежка атопична
астма. Показан е за лечение на пациенти с неконтролирана тежка
алергична астма, която не се повлиява от противовъзпалителното действие на високи дози инхалаторни кортикостероиди, в комбинация с LABA, както и с перорални стероиди. Позиционира се
на последното пето стъпало според GINA 2015.
Целта на настоящата статия е представяне на клиничния опит с
omalizumab в България от началото на въвежаднето му като терапевтична стратегия за оптимален контрол на алергичното възпаление при тежка астма до настоящия момент.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: тежка бронхиална астма, неконтролирана астма, анти-IgE терапия, омализумаб
Abstract
An increased frequency and severity of asthma is observed globally,
According to the latest data asthma affects about 350 million people
worldwide. In Europe, most asthma patients have a mild to moder57
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ate persistent asthma and smaller part have severe asthma that is in
5% insufficiently controlled. In this inadequately controlled group is
reported a higher incidence of morbidity, hospitalizations, impaired
quality of life and last but not least, the related costs in health insurance systems as a whole.
At least half of these patients are likely to have an allergic asthma,
which is immunoglobulin E (IgE) - mediated, with immunoglobulin E
being the main trigger. IgE is also a main therapeutic target in allergic
asthma. Omalizumab is the first of new class of drugs developed for
the treatment of atopic asthma. It is indicated for treatment of patients
with uncontrolled severe allergic asthma, which is not suppressed by
the anti-inflammatory effect of high-dose inhaled corticosteroids. It is
positioned on the last fifth step according to GINA guidelines.
The purpose of this review is to present the clinical experience with
omalizumab in Bulgaria since the beginning of using it as a new therapeutic strategy for the optimal control of allergic inflammation till
present.
KEY WORDS: severe bronchial asthma, uncontrolled asthma, anti-IgE
treatment, omalizumab
В световен мащаб нараства честотата и
тежестта на бронхиалната астма. По най-нови
данни астмата засяга около 350 милиона хора
в света [1]. Повечето от тези пациенти в Европа имат лека до средно-тежка персистираща
астма, а малка част от пациентите имат тежка
астма, която в около 5% е недостатъчно контролирана. Възпалението на дихателните пътища
и свързаната с него бронхиална обструкция не
се поддават на контрол с максимални дози от
стандартните противоастматични медикаменти – инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета-агонисти (ДДБА), което налага постоянно приложение на системни кортикостероиди с произхождащите от това здравни
неблагополучия. Тези неадекватно контролирани пациенти с тежка астма са с по-голяма
честота на заболеваемост, хоспитализации,
нарушено качество на живот и не на последно
място, съставляват голямо перо в здравно-осигурителните системи като цяло. Пациентите с
тежка астма са с четири пъти по-голяма честота на хоспитализациите в сравнение с тези с
лека астма [2] Хоспитализираните пациенти с
тежка астма е по-вероятно да имат нужда от
рехоспитализации и съответно съществува поголям риск за свързаната с астмата смъртност.
Неконтролираната тежка астма съставлява 8058

85% от случаите на смъртността при астма [3]
Затова стремежът се насочва към употребата
на иновативни медикаменти за лечението на
тежките астматици, които въпреки оптималната терапия с наличните съвременни медикаменти не се повлияват адекватно. Най-малко
половината от тези пациенти вероятно са с
алергична астма [4], която е таргет за лечение,
атакуващо алергичното възпаление.
Имуноглобулин Е (IgE): основен пусков механизъм и терапевтичен таргет при
алергична астма
Сенсибилизацията е първата стъпка в
алергичната възпалителна каскада и включва
продукцията на IgE антитела, насочени срещу специфични алергени. По време на ранната фаза на алергичния отговор IgE се свързва
с високочувствителните (FcεRI) рецептори
върху мастоцитите и базофилите. Това от своя
страна стимулира мастоцитите и базофилите
да отделят проинфламаторни медиатори, които предизвикват гладкомускулна контракция,
мукусна секреция и оток на лигавицата на
бронхите[4, 5]. В късната фаза проинфламаторните медиатори стимулират инфилтрацията на еозинофили, базофили и Тh2 лимфоцити
в бронхиалната лигавица - процес, който води
до тъканна увреда.
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IgE, намиращ се в основата на алергичната каскада, най-често е повишен

IgE, намиращ се в основата на алергичнаДоскоро Омализумаб беше единствената
та при
каскада,
най-често
е повишен при
пациентерапия одобрена
специално
лечени- с
пациенти
с алергична
астма.
Рискът нова
от наличието
на астма
тясно за
корелира
ти с алергична астма. Рискът от наличието на
ето на тежка астма., въпреки че се провеждат
нивата
IgE: колкото
са серумните
IgE,
толкова по-голям
рискът
астма
тяснона
корелира
с нивата по-високи
на IgE: колкото
клинични
проучвания
в различнае фаза
и сот
по-високи са серумните IgE, толкова по-голям
моноклонални антитела – Mepolizumab
развитие на астма. Не се наблюдава обачедруги
връзка
между общите IgE и тежестта на
е рискът от развитие на астма. Не се наблюда/срещу Il-5/, Benralizumab / MEDI-563/ / срева астмата
обаче връзка
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се получи се
съобщение,
хуманизирано
мише
моноклонално
от Ig E
от Ig E свързващите области на мише античоFDA e разрешила употребата на Mepolizumab
свързващите
области
на мише
античовешко
Ig E антитяло
/MAEза11/,
съставляващи
вешко
Ig E антитяло
/MAE 11/,
съставляващи
(с търговско
име Nucala)
лечение
на тежка
5% плюс човешко Ig G1 /95%/. Така скелетът е
астма с еозинофилен фенотип /13/.
5% плюс човешко Ig G1 /95%/. ТакаOmalizumab
скелетът е емедикамент
с човешки
произход
с човешки произход /хуманизирано антитяло/,
за контрол на
а антиген-свързващия
домен е с миши
произастмата. Тойдомен
се използва
продължително
/хуманизирано антитяло/,
а антиген-свързващия
е с замиши
произход.
ход. Последният включва само 3 аминокиселечение и не свързва с краткотрайно облекчаПоследният
включва
само на
3 аминокиселинни
линни
остатъка[6].
Механизмът
действие
ване остатъка[6].
на симптомитеМеханизмът
на болните. на действие
на моноклоналното анти-Ig E е намаление на
Медикаментът е показан за лечението на
на моноклоналното
анти-Ig
е намаление
на циркулиращите
Ig E,
намаление
циркулиращите
Ig E, намаление
на E
рецепторпациенти
с неконтролирана
тежка
алергичнана
ната плътност на FcεRI и предизвикване на
астма, която не се повлиява от съвременното
рецепторната плътност на FcεRI и предизвикване
на апоптоза на В лимфоцитите,
апоптоза на В лимфоцитите, произвеждащи Ig
противовъзпалително лечение. Медикаментът
E [7,
8].
се позиционира на последното пето стъпало
произвеждащи
Ig E [7, 8].
Omalizumab блокира алергичната възпаспоред GINA 2014 и 2015.
лителна каскада
в най-ранните
й стадии
и по
Клиничната безопасност
и ефикасност й
Omalizumab
блокира
алергичната
възпалителна
каскада в най-ранните
този начин прекъсва последователността от
на препарата са проучвани в серийни клиреакции,
екзацербация
на астмата. последователността
нични проучвания сот
персистираща
тежка аст-до
стадииводещи
и подотози
начин прекъсва
реакции, водещи
При пациенти с алергична астма противовъма. Между тях най-популярно е проучването
екзацербация
нана
астмата.
При влючват
пациенти с INNOVATE
алергична[9],
астма
противовъзпалителните
зпалителните
ефекти
медикамента
което
дава съществени докаи сигнификантно намаляване на еозинофилизателства за ефективността на медикамента с
ефекти на медикамента влючват и сигнификантно
намаляване на еозинофилията
ята [3].
редуциране до 50% на тежките екзацербации

[3].
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Доскоро Омализумаб беше единствената нова терапия одобрена специално
за лечението на тежка астма., въпреки че се провеждат клинични проучвания в

на болните.
Медикаментът е показан за лечението на пациенти с неконтролирана тежка

Оригинални
изследвания
алергична
астма, която
не се повлиява от съвременното противовъзпалително
лечение. Медикаментът се позиционира на последното пето стъпало според GINA
Фигура 2. GINA 2015 – Стъпки на поведение
2014 и 2015.

2. GINA 2015по– спешност
Стъпки нав болниповедение ност, отпадналост, грипоподобно състояние,
приФигура
астма, посещенията
ца и подобряване на белодробните функциооток на ръцете. Редките странични явления
Клиничната
безопасност
на препарата
са проучвани
серийни анафилактичнални
показатели.
Отчита се ии ефикасност
статистически
обхващат:
паразитни винфекции,
достоверно
подобрение
на симптомите
и наастма. ни
реакции,
и едем
клинични
проучвания
с персистираща
тежка
Между
тях ангиоедем
най-популярно
е на ларинкса.
качеството на живот (до 80% намаление на
Честотата на анафилактични реакции, наблюпроучването
INNOVATE
[9], намаление
което дава
за
дневните симптоми
и до 86%
на съществени
давани до 2 доказателства
часа след инжектирането
на Оманощните събуждания),
редуциране
на необсе наблюдава
в 0,1-0,2%
ефективността
на медикамента
с редуциране
до 50% лизумаб
на тежките
екзацербации
при /124 случая
ходимостта от медикаманти за облекчаване
от 57300 наблюдавани/ /12/.
астма,
посещенията по спешност
в болница
на белодробните
и орални/парентерални
кортикостероиди
(до и подобряване
За да бъдат
включени на лечение с
49%
спират
употребата
на
оралните
кортиomalizumab,
пациентите
трябва
функционални показатели. Отчита се и статистически достоверно подобрение
на да покриват
костероиди при терапия с Омализумаб) при
строги включващи и изключващи критерии, с
симптомите
качеството на живот
(до 80% намаление
и
пациентииснанеконтролирана
тежка алергична
които на
се дневните
цели да сесимптоми
максимализира
шанса за
астма.
успех
на
това
скъпо-струващо
лечение.
до 86% намаление на нощните събуждания), редуциране на необходимостта от
В клинични проучвания медикаментът е
Независимо от придържането към тези
доказал, че се понася добре и профилът му на
критерии около 10-15% от астматиците не се
странични действия е близо до този на плаповлияват или се повлияват непълно от него
цебо [6, 9]. Страничните ефекти, докладвани
(non-responders), което е потвърдено
от на5
в клиничните проучвания се делят на: чести
блюдения в целия свят. Приема се, че разгра( >1/100; <1/10), нечести (>1/1000; <1/100) и
ничаването на повлияващите се от неповлияредки (<1/1000).
ващите се може да стане след 16-та седмица
Най-често се наблюдават тези на инжекот началото на лечението. За съжаление, сред
ционното място: еритем, болка, сърбеж и оток
извършваните изследвания все още няма оти главоболие като системна проява. Нечести
крит биомаркер или биомаркери, с помощта
усложнения са: световъртеж, зачервяване, хина който да се предвиди добър отговор. Може
потония, фарингит, кашлица, гадене, повръби по-скоро верната посока на търсене е в инщане, уртикария, сърбеж, фоточувствителдивидуалната фармакокинетика и епигенети60

Оригинални изследвания
ка на отделните пациенти.
Пациенти с неатопична астма към момента не се включват към това скъпо-струващо
лечение, но има доказателства, че при тях е налице локална продукция в дихателните пътища на IgE и бъдещите проучвания ще докажат
дали тази група пациенти, често с трудна за
лечение астма, би имала положителен ефект
от лечението. Вече е потвърдена употребата
на препарата при неалергична астма, свързана с назална полипоза, водещо до понижаване
на честота на екзацерациите [10,12]. Все пак,
в последните години се натрупват доказателства, че омилизумаб може да се употребява с
успех и при тежка неаотипча астма /12/. От 1-2
години има официална индикация за приложение на омализумаб при хронична спонтанна
уртикария / за съжаление в България все още
не/.
Оптималната продължителност на терапията с omalizumab все още не е определена.
След преустановяване на терапията, образуването на IgE се смята, че нараства бавно, с
потенциално възвръщане до изходното ниво
след 15 години, което показва, че може да не
се наложи продължаване на терапията за постоянно, но се изискват по-нататъшни изследвания за определяне на оптималната продължителност на лечението [11].
Клиничен опит с omalizumab
в България
За първи път препаратът е регистриран в
България на 25.10.2005 година с последно подновяване на регистрацията на 25.10.2010г. Той
е включен в Позитивния лекарствен списък
на МЗ, изписва се с протокол „1A”, и е безплатен за пациентите. За да бъдат включени
на лечение с omalizumab, пациентите трябва
да покриват строги включващи и изключващи
критерии, с които се цели да се осигури максимален успех на това скъпоструващо лечение.
Критерии преди започване
на лечението с omalizumab:
1. Тежка, персистираща алергична астма
при наличие на:
- постоянни дневни симптоми
- чести нощни симптоми

- ежедневна нужда от бързодействащи
β2 агонисти
2. Наложила се хоспитализация или визита в спешен център поради тежка екзацербация през последните 6 месеца
3. Редуцирана белодробна функция –
форсиран едносекунден експираторен обем
(ФЕО1)< 60% от предвидения
4. Положителен кожен тест и/или положителен in vitro тест (специфични IgE към
целогодишни алергени)
5. Ниво на общ серумен IgE > 30 IU/ml
и < 1500 IU/ml (08/2014 Xolair-H-C-606-X-14 –
EPARs, Product Information)
6. Прием на висока дневна доза инхалаторни кортикостероиди (над 1000 μg
beclomethasone dipropionate/ дн. или еквивалент) (съобразно GINA и Българския национален консенсус)
7. Свръхупотреба на инхалаторен β2агонист с кратко действие
8. Липса на изключващи критерии:
- Бременност и кърмене
- Лица под 12 годишна възраст
- Лека и средно тежка персистираща
астма
- Интермитентна астма
- Неалергична астма
- Системни автоимунни заболявания
- Хиперимуноглобулин Е синдром
- Увредена чернодробна и бъбречна
функция (прилага се изследване на урея,
креатинин и трансаминази)
- Липса на повлияване след 16-седмично лечение
- Прекъсване на терапията по вина на
болния за период от повече от 3 месеца
- Тютюнопушене
Критерии преди продължаване
на лечението с omalizumab:
1. Редуциране на тежестта на клиничната
симптоматика по отношение на:
- дневни симптоми
- нощни симптоми
- намалена или липсваща ежедневна
нужда от бързодействащи β2- агонисти
2. Липса на необходимост от системна
кортикостероидна терапия във високи дози
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3. Липса на екзацербации и хоспитализазии през последните 3 месеца
4. Подобрена белодробна функция
5. Липса на странични ефекти и изключващи критерии
Дозовият режим се определя по специални таблици според килограмите на пациента и нивото
на общите IgE, както следва:
Таблица 1

Таблица 2

Таблица.
Таблица. 11

Таблица
Таблица 22

Пациентите,
Пациентите, чиито
чиито изходни
изходни нива
нива на
на IgE
IgE или
или телесно
телесно тегло
тегло са
са извън
извън
62 границите
границите на
на дозировъчната
дозировъчната таблица,
таблица, не
не следва
следва да
да получават
получават лечение
лечение сс

omalizumab.
omalizumab.
В
В България
България понастоящем
понастоящем съществуват
съществуват две
две Специализирани
Специализирани комисии
комисии -- към
към
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Пациентите, чиито изходни нива на IgE
останали на орална стероидна терапия, маили телесно тегло са извън границите на дозикар и на доза, намалена наполовина. При
ровъчната таблица, не следва да получават ле80% е наблюдавано омализумаб да намачение с omalizumab.
лява симптомите и подобрява качеството
В България понастоящем съществуват
на живот при тежка алергична астма. Пододве Специализирани комисии - към Клиниката
брили са се степенно и симптомите на алерпо клинична алергология към УМБАЛ „Алекгичния ринит и/или назалната полипоза и
сандровска” АД, София и „ДКЦ Младост-М
атопичния дерматит.
Варна” ООД, Варна, обобщаващи цялата меКъм „ДКЦ Младост-М Варна”, Варна
дицинска документация и определящи отпуса включени общо сто и седемнадесет паскането на лечението с omalizumab.
циента с тежка алергична астма, 87 (74%)
Към Клиниката по клинична алергология
жени на възраст от 31 до 87 години (средна
към УМБАЛ „Александровска” , МФ, МУвъзраст за жените е 53.8 +/-5.2 години) и 30
София са одобрени и издадени протоколи за
(26%) мъже, на възраст от 16 до 77 години
това биологично лечение на сто и двадесет
(средна възраст за мъжете е 50.2 +/- 7.3 гои един болни, страдащи от тежка алергична
дини). От тях са отпаднали 14 по следните
астма от 2009 година насам, от които 88 (73%)
причини / таблица 4./.
жени, на възраст от 27 до и 79 години (средОт останалите 103 болни, лекувани с
и двадесет
и един
алергичнапри
астма
от 2009
насто
възраст
за жените
е 52,6болни,
+/- 4,8страдащи
години) иот тежка
омализумаб,
около
50% година
е отчетено на33 (27%) мъже, на възраст от 21 до 65 години
маляване на тежките екзацербации, според
насам, от които 88 (73%) жени, на възраст от 27 до и 79 години (средна възраст за
(средна възраст за мъжете е 50,1 +/-5,4 годичестотата на посещения в спешни кабинети
ни).
91 от пациентите
съпътстващ
и хоспитализации
по до
повод
астма и в над
жените
е 52,6 +/- са
4,8със
години)
и 33 алер(27%) мъже,
на възраст от 21
65 години
гичен ринит и/или назална полипоза, а двама
95% омализумаб е снижил симптомите и
(средна възраст за мъжете е 50,1 +/-5,4 години). 91 от пациентите са със
(2%) са с атопичен дерматит. По различни
подобрил качеството на живот при тежка
причини,
дадени
в таблицаринит
3 са отпаднали
26 полипоза,
алергична
астма.(2%) са с атопичен
съпътстващ
алергичен
и/или назална
а двама
пациенти.
дерматит. По различни причини, дадени в таблица 3 са отпаднали 26 пациенти.
Таблица 3
Таблица 3

Релокация в друга държава

4 пациенти

Странични действия

1 пациент с остра анафилаксия
1 пациент – с несигурни данни за
анафилаксия
1 пациент с обриви

Субективна преценка на пациента за липса на 14 пациенти
ефект
Според лекарска преценка

4 пациенти

Бременност

1 пациент

при двете
От останалите
95, 95,
лекуващи
се ссеомаОт останалите
лекуващи
с омализумабПроблеми
болни, прииоколо
50% комисии
значимо
се оказват:
лизумаб болни, при около 50% значимо са
са намалели
тежките
екзацербации,
отчетено според
посещенията
в спешни
1. Данните
от спирометрията
– изходните
намалели
тежките
екзацербации,
отчетено
стойности
на
ФЕО1
преди
започване
на лечениспоред
посещенията
в
спешни
кабинети
и
кабинети и хоспитализации по повод астма, 3,7% са останали на орална стероидна
ето според критериите на НЗОК трябва да бъдат
хоспитализации по повод астма, 3,7% са
терапия, макар и на доза, намалена наполовина. При 80% е наблюдавано

омализумаб да намалява симптомите и подобрява качеството на живот при тежка
алергична астма. Подобрили са се степенно и симптомите на алергичния ринит
и/или назалната полипоза и атопичния дерматит.
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Таблица 4

Таблица 4

Странични действия

2 пациента - обриви

Субективна преценка на пациентите за липса на 8 пациенти
ефект
Включени в клинични проучвания

2 пациенти

Хоспитализация през последните 3 месеца

1 пациент

Повишени

трансаминази,

несвързани

с 1 пациент

приложението на Xolair.
под 60% от предвиденото и да се отчетe повиполезно напр. преди започването на лечението
шение на ФЕО1
на 16-та седмица
от началото
на с омализумаб,
болните дапри
декларират
възможност
за участие
От останалите
103 болни,
лекувани
около 50%
е отчетено
лечението с омализумаб. В сравнение с повечето
поне 2 години, както при алерген-специфичната
намаляване
на тежките
споредимунотерапия.
честотата на посещения в спешни
страни
от Европейския
съюз екзацербации,
ФЕО1 под 80% от
изходното
ниво
се приема за първоначален
5. В95%
софийската
комисия
са регистрирани
кабинети
и хоспитализации
по поводкриастма и в над
омализумаб
е снижил
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много неточни диагнози, като например ХОББ, пневмония и други, вместо
екзацербация на астмата. Нека отбележим и факта, че в рецептурните
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Хронична лимфолевкоза
/дребноклетъчен
лимфоцитен лимфом/ и
васкулит - диагностични
критерии и лечение
Резюме: Лимфомите са малигнени системни заболявания, изхождащи от клетките от лимфоидния ред и имащи клонален характер.
Обикновено започват развитието си от група лимфни възли (шийни, медиастинални, аксиларни, ингвинални и т.н.) и впоследствие
генерализират, като засягат голям брой лимфни възли, слезката и
редица вътрешни органи. Много рядко се среща и екстра-нодална локализация, при началната фаза на лимфомите - от пайеровите плаки в червата, тонзилите, слезката и изобщо навсякъде,
където има лимфоидна тъкан. Хроничната лимфолевкоза /CLL/ е
индолентен неходжкинов лимфом. с бавно делящи се клетки, или
бавно нарастващ. Етиологията на хроничната лимфолевкемия,
придружавана в над 50% от случаите от лимфоцитен васкулит,
е неизвестна. В началото, тя често не е придружена от симптоми
и това е причина да останат не диагностицирана известно време.
Дори след поставяне на диагноза, много от болните не се нуждаят от незабавно лечение, понякога в продължение на месеци или
години. Лечението, когато се налага, обикновено е ефективно.
CLL обаче често рецидивира, и тогава се налага допълнителна
терапия.
Summary: Lymphomas are malignant systemic diseases originating from
the cells of the lymphoid lineage and having clonal nature. Usually
begin development of a group of lymph nodes in the human body
(cervical, mediastinal, axillary, inguinal, etc.) and subsequently
generalized, affecting a large number of lymph nodes, spleen, and
various internal organs. Very rare and extra-nodal location in the
initial phase of lymphomas - from Payer’s patches in the intestine,
tonsils, spleen and generally wherever there is lymphoid tissue.
Chronic lymphocytic leukemia or Small lymphocytic lymphoma /
CLL/ is slow dividing cells or slow growing. The etiology of chronic
limfolevkemiya accompanied in over 50% of cases of lymphocytic
vasculitis, is unknown. In the beginning, it is often not accompanied
by symptoms, and this is no reason to stay awhile diagnosed. Even
after diagnosis, many patients do not require immediate treatment,
sometimes for months or years. Treatment, when needed, is usually
effective. CLL is often recurring, and then require additional treatment.
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Хроничната лимфолевкемия (CLL) е протичащ като левкемия лимфоцитен неходжкинов лимфом, с ниска степен на малигненост, с
автономно натрупване на имунно непълноценни „девствени” В-лимфоцити в периферната
кръв /не могат да се диференцират в плазмоцити/, лимфните възли, свезката и костния мозък.
В 97% от случаите се касае за В-клетъчна CLL
(Т-клетъчната CLL e рядкост - 3% от случаите).
Неопластичните В-лимфоцити имат удължено
време на полуживот поради нарушената апоптоза.(38)
Етиологията на хроничната лимфолевкемия е неизвестна, но се допуска влияние на генетични фактори.
Епидемиология: Честотата на хроничната лимфолевкемия е 3-6/100 000 заболявания
годишно (това е най-разпространената левкемия), предимно в по-напреднала възраст. Реалната честота на CLL вероятно е по-висока, тъй
като много от случаите не се диагностицират.
За европейските страни тя е като тази на САЩ.
В Азия CLL се среща много рядко. По-често се
среща сред бялата раса, отколкото при черната.
Мъжете са по-засегнатия пол, отколкото жените,
при съотношение 1,7:1. Средната възраст на заболелите е около 72 години.(9)
Клиничната картина е многолика, но основното е, че в началото заболяването протича
безсимптомно и често се диагностицира случайно. Понякога има намалена работоспособност и/
или нощно изпотяване. Генерализирано увеличаване на лимфните възли (меко еластични, безболезнени, не сраснали с кожата и подкожната
тъкан) се установява първоначално при 50% от
случаите, а по-късно у всички пациенти Увеличаване на медиастиналните лимфни възли (рентгенография на гръден кош, КАТ, ЯМР) има в
около 25% от случаите. Засяга се също и медиастинумът с компресивен синдром (тежест, задух
и кашлица). Има увеличаване на абдоминалните
лимфни възли и формиране на големи туморни
маси. Това се наблюдава (ехография, КАТ, ЯМР)
в около 10% от болните. Често има хепатоспленомегалия. Понякога е увеличена само слезката, без увеличение на лимфните възли и черния
дроб (спленомегална форма). Увеличението на
лимфните възли винаги е налице в хода на една
хронична лимфолевкемия (CLL). То е рядко при

CML и се наблюдава само в 30% от случаите на
остра левкемия. . (23)
Един от основните симптоми на CLL са
кожните васкулитни лезии, които се изразяват
с много силен пруритус, екземи и възпалителни
или не кожни изменения -уртикария, еритем,
фурункулоза, пиодермия, кожни кръвоизливи,
херпес зостер-често рецидивиращ, и васкулит
с възловидни кожни инфилтрати. Това е лимфоцитен васкулит, с типичната за него хистология - отлагане на фибрин в стените на
съдовете. Възпалителният субстрат, инфилтриращ съдовата стена, се състои предимно
от лимфоцити и е разположен периваскуларно.
При кожни лезии, съчетани или не с васкулит,
в по-напреднала възраст винаги да се мисли за
хронична лимфолевкемия.(5,6,7,29)
Чернодробната хистология се характеризира с перипортална лимфоцитна инфилтрация (за
разлика от хроничната миелолевкемия с дифузна инфилтрация).
Понякога се установява увеличаване на паротидните жлези и засягане на слъзните жлези
(синдом на Mikulicz).
Усложнения в хода на протичането на болестта:
• Инфекции вследствие гранупоцитопения и дефицит на антитела (това е
най-честото усложнение и причина за
смъртен изход)
• Coombs-положителна автоимунна хемолитична анемия (AIHA) в 10% от случаите и евентуално автоимунна тромбоцитопения
• Понякога значителна лимфаденомегалия
• Понякога поява на втори малигном Синдромът на Рихтер е трансформация
в агресивен В-едроклетъчен лимфом и
може да се наблюдава в терминалните
стадии в 3-10% от случаите.(4,9)
Хематологични промени: Периферна кръв
- трайна левкоцитоза с висок дял на лимфоцитите (70-95%). Трайно повишаване на абсолютния
брой лимфоцити над 10 000/μcl. Типичен, но не
задължителен белег са Gumprecht‘oви ядрени
сенки (смачкани ядра на лимфоцити). Костномозъчната цитология/хистология показва, че
делът на зрелите лимфоцити е под 30% от всички клетки с ядра, при нормален или повишен
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клетъчен брой. Находката от костно-мозъчната
пункция има висока диагностична стойност при:
- Хронична лимфолевкемия - CLL (лимфоцитна инфилтрация)
- Плазмоцитом (гнезда от плазмоцити)
- Остра левкемия (инфилтрация с парабласти)
- Мегалобластна анемия (типични мегалобласти, гигантски пръчкоядрени гранулоцити и други)
Имуноцитология: при хроничната лимфолевкемия: В-лимфоцитите носят върху повърхността си моноклонални имуноглобулини
(обикновено IgM) и могат да бъдат доказани с
В-клетъчни маркери. Промените в серумния
белтък са много чести, като се наблюдават се
синдром на дефицит на антитела (В-клетъчен дефект) в 50% от случаите, поява на моноклонални имуноглобулини (най-често IgM), поява на
непълни топлинни авто-антитела и евентуално
Coombs-положителна авто-имунна хемолитична
анемия (AIHA), понякога също и авто-имунна
тромбоцитопения. Хромозомният анализ показва, че 50% от пациентите са носители на хромозомни аберации, например тризомия 12.(2,12,33)
Диагноза: Диагнозата се поставя въз основа на клиничната изява, кръвната картина и
костно-мозъчната находка, цитофлоуметрията
и генното типизиране, както и евентуално имуноцитологично, и хистологично изследване на
лимфните възли.(13,23)
• Кръвна картина. Пациентите с CLL са с
повишен левкоцитен брой с абсолютна
лимфоцитоза ≥5 x 109/L, с преобладаване на дребни, морфологично зрели лимфоцити.
• Специализирани кръвни изследвания флоуцитометрично изследване с моноклонални антитела, за да се определи
фенотипната принадлежност към Вили Т-лимфоцитната популация. Специфичен за В-клетъчната CLL е следният фенотип: CD5+, CD20+, CD23+, sIg-,
CD79b-.
• Изследване на костен мозък и цитогенетични тестове.
С въвеждането на имунофенотипизацията в
рутинната диагностика на CLL изследването на
костен мозък не е необходимо за поставяне на
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диагнозата.
С цитогенетичния метод на изследване се
установяват хромозомни аномалии при около
2/3 от пациентите с CLL, на базата на които се
оценява рискът от прогресия при определяне на
терапевтичната стратегия.
Използват следните клинични и биологични критерии:
- Определяне на клиничния стадий, като в
Европа е възприета системата на Binet, а в другите страни на Rai.
- Предлагат се различни биологични критерии, като b2-микроглобулин, серумна тимидин киназа, разтворим CD23, но с изключение
на транслокация 17p, свързана с експресията на
p53, нито един от тях не се е наложил извън целите на клиничните проучвания.(16,17)
Диференциална диагноза:
• Реактивни лимфоцитози (клинична
изява, обикновено поликлонални Т-клетьчни
маркери)
Лимфоматоидна грануломатоза се разглежда като ангиодеструктивен, ангиоцентричен, лимфопролиферативен процес. Характеризира се с полиморфни инфилтрати, съставени от
лимфоцити /основно Т-лимфоцити/, плазмоцити и хистиоцити. Етиологията на болестта не
е уточнена. Допуска се участието на вируса на
Epstein-Barr, но се посочва, че лимфоматоидна
грануломатоза е асоциирана с първичен имунен
дефицит и/или имуносупресия след химиотерапия. Това страдание засяга много органи и системи /най-често е белодробното засягане/ и се
среща по-често при мъже. Клиничната картина
се характеризира с повишена температура и загуба на тегло. Засягат се кожата, белия дроб /
кашлица, задух и болка в гърдите/, бъбреците /
безсимптомно протичане/ и нервната система.
Кожните прояви се изявяват с еритемни макули
или плаки, които в хода на страданието могат да
прогресират до некротични язви. Симптомите
от страна на ЦНС наподобяват тези при пространствено-заемащ процес и включват обърканост, хемипарези, атаксия и др. Лабораторните
изследвания са неспецифични. При графия на
белите дробове се наблюдават множествени нодули, локализирани предимно в долните лобове,
които понякога кавитират. Може да се установи
и плеврален излив.
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• Лимфаденомегалия с друга генеза (решаваща е хистологията на лимфните
възли)
• Хронична миелолевкемия (типична
клинична картина, филаделфийска хромозома)
Диференциална диагноза
при генерализиран пруритус:
• Кожни заболявания (Scabies и др.) и
алергии
• Чревни паразити
• Хронична лимфолевкемия (CLL) и наличие и на други малигнени лимфоми
• Polycythaemia vera
• Diabetes mellitus
• Бъбречна недостатъчност
• Сенилен пруритус, психогенен пруритус
• Холестаза, първична билиарна цироза
Лечение:
Оценката на пациентите, преди лечение, започва с дефиниране на възрастта и стадия. Пациенти с smoldering (тлееща) CLL не подлежат
на лечение (прогнозата за живота е нормална),
като важи основното правило, че само броят на
лимфоцитите /понякога над 30000/μcl/ не може
да бъде индикатор за провеждане на лечение.
Оценката на общото състояние (т.нар. FIT статус)
е важен момент, защото свързаната с възрастта
коморбидност влияе върху лечението. Групата
на т.нар. (fit patients) се определя като болни с
добра физическа активност, без големи здравни
проблеми, нормални бъбречни функции. Това
е групата, при която се провежда интензивно
комбинирано лечение. Следва оценка и на прогностичния профил се взема и окончателното
решение - наблюдение и изчакване(т.нар. Watch
& Wait подход) или започване на специфично лечение.
Първа линия (Front line) лечение на CLL:
Лечението започва само при активно и симптомно заболяване. Дефиницията за такова включва:
изразени В-симптоми; цитопения без наличие
на автоимунен феномен, симптоми или усложнения от лимфаденомегалията; при сплено-,
или хепатомегалия; при време на удвояване на
лимфоцитите lymphocyte doubling time < 6 месеца; при данни за автоимунна анемия и/или
тромбоцитопения, с лош отговор към конвенционалната терапия (34). Лечебните опции при

CLL включват както монохимиотерапия с алкилиращи агенти и пуринови нуклеозидни аналози, така и комбинирана химиотерапия, моноклонални антитела (Rituximab, Аlemtuzumab и
др.), имунохимиотерапия, използването на нови
агенти. При малка група пациенти е оправдана
и трансплантацията с хемопоетични стволови
клетки (ХСК) - автоложна или алогенна.
При пациенти със стабилно заболяване в
ранен стадий стандартната стратегия е watch &
wait.Ранното започване на лечение с алкилиращи агенти не води до предимство в преживяемостта. В тези случаи е достатъчно да се изследват кръвна картина и клиничен преглед на всеки
3-12 месеца (4).
Алфа-интерферон (Interferon-alpha): Довежда част от пациентите в начален стадий до
пълна ремисия.
Химиотерапия: Индикации: стадии В и
С no Bienet, автоимунни хемолитични анемии,
тромбоцитопения, прогресираща (симптоматична) лимфаденопатия или спленомегалия.
Класически
препарат:
Chlorambucil
(Leukeran) оказва силно въздействие върху лимфната тъкан, без да причинява депресия на грануло- и тромбоцитопоезата. При АИХА - евентуално интермитираща терапия с Chlorambucil и
стероиди по „схемата Knospe“. Химиотерапията
се прекратява при брой на левкоцитите < 20 000/
μcl. При пациенти с коморбидност Chlorambucil
е най-честият терапевтичен избор. Самостоятелно или с Prednisolon, това е лечение при ХЛЛ в
продължение на много години, като отговорът
варира от 35% до 75%, но пълните ремисии са
редки.
Пуриновите
аналози:
Fludarabin,
Chlorodeoxyadenosin,
Deoxycoformycin
(Pentostatin) са много ефикасни препарати, прилагането на които води, в около 30% от случаите,
до пълна ремисия. Като странична реакция се наблюдава персистираща супресия на Т-хелперите,
с риск от опортюнистични инфекции. При активно заболяване в напреднал стадий пуриновите аналози са гръбнакът на модерното лечение.
Комбинацията на Fludarabine+Cyclophosphamide
с моноклоналното антитяло Rituximab (FCR) понастоящем е стандартната първа линия терапия
при CLL. Силата на комбинацията на пуринов
аналог и алкилиращ агент се дължи на техния
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синергизъм и способността на Fludarabine да
инхибира репарацията на индуцираното от алкилиращия агент увреждане на ДНК. Инфекции
и миелосупресия са главните странични ефекти
на пуриновите аналози.
Bendamustine е друг конкурентен и ефективен агент при лечението на CLL. Най-често в
комбинация с Rituximab той също постига висока ефективност.(35)
Алогенна трансплантация на костен
мозък у по-млади пациенти с напреднала CLL.
Тъй като болестта е нелечима , но при повечето
пациенти има индолентен /бавен/ ход не се налага агресивно лечение. Единственото потенциално ефективно лечение остава алогенната
трансплантация на ХСК, но поради факта, че
повечето пациенти с CLL са възрастни и коморбидни, кандидатите за миелоаблативно лечение
са малко. Ролята на алогенната трансплантация
остава силно оспорвана и обикновено няма значение с изключение на клиничните изпитвания. Миелоаблативната алогенна трансплантация е приложима само в малка група болни и е
свързана с неприемливо висока, свързана с лечението, заболеваемост и смъртност. Алогенна
трансплантация с редуциран интензитет (RIC) е
възможен подход при възрастни болни с CLL, но
се усложнява от хроничната GVHD. Автоложната трансплантация е индицирана само в клинични изпитвания.
Други терапевтични мерки:
• Лъчелечение: показано е локално облъчване в ниски дози на големи лимфоми
или силно увеличена слезка.
• Евентуално спленектомия при рефрактерни на лечение автоимунни хемолитични анемии, тромбоцитопении.
• При инфекции вследствие дефицит на
антитела - венозна субституция на гамаглобулини и целенасочено антибиотично
лечение.
• Все още няма всепризнат стандарт за
лечение на рецидивираща или рефрактерна CLL, но базираните на fludarabine
терапевтични режими се използват найчесто като първа линия терапия при тези
болни.
Лечение на рецидив и резистентна CLL:
резистентната CLL се дефинира като рецидив,
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настъпил за по-малко от 6-12 месеца след лечение с Fludarabine. Рефрактерна на Alemtuzumab
CLL е липса на отговор след минимум 12 инфузии. Прогресия на заболяването е при отговорили на лечението пациенти в първите 6 месеца
от последната приложена доза. Терапевтични
опции в тези ситуации са повторение на първата линия от лечението, използване на конкурентни протоколи химиотерапия (Bendamustine,
Ofatumumab) или т.нар. спасителни режими (35).
Радиоимунотерапията съчетава радиоактивно
вещество с моноклонално антитяло. Използват
се ибритумомаб (Zevalin®) и tositumomab и йод
131 tositumomab (Bexxar®). Тя има по-малко
токсичен ефект върху нормалните тъкани от
химиотерапията и възстановителният период е
кратък. (28).
Комбинираната химиотерапия с fludarabine
и altemtuzumab е асоциирана със сигнификантно
подобрение на преживяемостта, както и без прогресия на заболяването (progression-free survival
– PFS), така и на цялостната преживяемост при
пациенти с рецидивирала или с рефрактерна на
лечение хронична лимфолевкоза (CLL, ХЛЛ), в
сравнение с монотерапията с fludarabine, показаха резултатите от фаза 3 проучване, публикувани
в списание Lancet (2012) (32).
“Рецидивите на CLL, прогресията или
рефрактерността на лечение са сериозен проблем, поради което тези резултати са окуражаващи,” коментира Hildy Dillon, вицепрезидент на
Leukemia Society of America. „Но не е възможно
да се предвиди кои пациенти биха имали полза
от тази лекарствена комбинация”.
Аltemtuzumab e хуманизирано моноклонално антитяло, насочено срещу повърхностния
гликопротеин CD52, който се ескпресира във
висока степен от Т- и В-лимфоцитите. Медикаментът е одобрен от FDA и от ЕМА за приложение при пациенти с В-клетъчна CLL, които са
лекувани преди това с алкилиращи агенти или
са с неуспех от терапията с fludarabine. Освен
Аltemtuzumab и имуномодулатора Lendlrdomide,
в различни фази на клинични изпитвания са
много нови моноклонални антитела и молекули (Ofatumumab, Lumiliximab, Oblimersen,
Flavopiridol, Obinutuzumab (GA101), Ibrutinib).
Навлизането на нови терапевтични схеми
коренно промени хода на заболяването. Изра-
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ботени са вече и модели за предсказване продължителността на отговора към лечението. Бъдещето е вероятно на таргетната терапия, основана
на прогностичните фактори и повлияването на
нови и непознати сигнални пътища в патогенезата на CLL.
Прогноза: Това е най-доброкачествената от
всички левкемии. Преживяемостта е изключително променлива и зависи от стадия. Половината от пациентите умират от инфекции, най-често
пневмония и сепсис. При доброкачествено протичане средната преживяемост е 60-90 месеца.
Почти 1/3 от болните преживяват 10 и повече
години. При злокачествено протичане средната
преживяемост е 1-2 години. Класическата химиотерапия с Chlorambucil не води до излекуване.
Реални шансове за излекуване дава единствено
алогенната костно-мозъчна трансплантация.
Въпросът, дали алфа-интерферона и пуриновите
аналози в решаваща степен повлияват прогнозата, остава открит. Хигиенно-диетичният режим
включва достатъчен сън и почивка, богата на
витамини и високо калорична храна. Болните
са противопоказани за всякакъв вид имуизации
или ваксинации. Цялостното лечение се провежда под ръководство, наблюдение и контрол
на лекар-специалист хематолог.
Прогностичните маркери са важна съвкупност от параметри, които все повече се намесват
в стратифицирането на риска, прогнозата, хода
на болестта и нейното лечение. Докато през 70те години те включваха само стадиращи категории: Ray (нисък с/у висок риск) и Binet (A-C),
през 80-те се добавиха серумните лактатдехидрогеназа и β2-микроглобулин, през 90-те се
включи и кариотипът (FISH), а след 2000 г. и
клетъчно базираните: CD38, ZAP-70, CD49d и
мутационният статус IgVH. Съвременните прецизни методи установиха, че около 60% от пациентите с ранен стадий на CLL имат доказани
FISH дефекти.
През последното десетилетие се идентифицираха няколко нови прогностични маркера, които могат да бъдат по-точни в преценка на
хода на болестта. Такива са:
• Експресията на антигена CD38 – протеин по външната мембрана на клетките.
Наличието на CD38 предполага по-бърза
прогресия на болестта, въпреки че уче-

ните все още не знаят каква е ролята на
CD38 при ХЛЛ. В допълнение – все още
няма установена стандартна техника за
изследването нивото на CD38.
• Флуоресцентна in situ хибридизация
(FISH) – използва се за откриването на
често срещани хромозомни аномалии
при CLL. Особено важни при ХЛЛ са
хромозоми 11, 12, 13, 17. Изследователите отделят специално внимание на хромозома 17, където се намира гена р53,
който има значение за отговора към
прилаганата химиотерапия.
• Мутация на гена на тежките вериги на
имуноглобулините (IgVH) дава информация за хода на болестта. Пациенти с
мутирали IgVH биха имали по-бавно прогресираща болест, за разлика от пациентите с не мутирали IgVH на В лимфоцитите.
• ZAP-70 е вътреклетъчна молекула отговорна за клетъчното активиране. Нивото
на ZAP-70 изглежда е важно за определянето или не на един пациент като „позитивен” за маркера. Наличието на ZAP-70
е свързано с бърза прогресия на болестта
и обратното.
• CD49d е протеин по външната мембрана на В клетките при CLL. Изследвания
през последните години показват ролята
му в определянето на преживяемостта
и кога да се започне лечение. CD49d се
определя флоуцитометрично и представлява потенциална мишена за бъдещи лекарства.
Наблюдавани са чести васкулитни синдроми при хронична лимфолевкоза и от нас, които
са лимфоцитен васкулит от некротичен тип.
Силен сърбеж и различни нетипични кожни лезии, които често са генерализирани и упорити,
много често съпътстваха страданието.
Ние проследихме клинично 21 болни с
CLL в VI ВО – Хематология и Алергология към
МБАЛ «Проф. Д-р Ст. Киркович» гр. Ст. Загора, от които 8 жени и 13 мъже, кавказки тип на
възраст от 59 до 78 години, с давност на болестта от 1 до 5 години.
Нашите резултати от пара клиничните изследвания са представени в табл. 1.
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Таблица
1
Таблица
1

ЛАБОРАТОРНИ ДАННИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С CLL
ПОКАЗАТЕЛ

Хематологични промени:
-Хемоглобин – данни за анемия, според
референтните стойности по пол (за мъже и за жени)
- Трайна левкоцитоза с висок дял на лимфоцитите
(70 - 95%). Трайно повишаване на абсолютния брой
лимфоцити над 10 000/μcl.
- Gumprecht'oви ядрени сенки.
Костно мозъчна цитология
- Делът на зрелите лимфоцити е под 30% от всички
ядроносни клетки при нормален или повишен клетъчен
брой
Промени в серумния белтък
-Синдром на дефицит на антитела (В-клетъчен дефект)
-Поява на моноклонални имуноглобулини (най-често IgM)
-Поява на непълни топлинни aвто-антитела
-Coombs-положителна автоимунна хемолитична анемия
(AIHA)
-имунна тромбоцитопения

НАШИ ДАННИ
18 болни - 86%
21 болни 100%
11 болни - 52%
21 болни 100%

10 болни - 48%
12 болни - 57%
6 болни - 29%
3 болни - 14%
3 болни - 14%

CD49d - флуоцитометрия

само 3 изследвани, от
които 1 с положителен
резултат

CD38 - флуоцитометрия

само 3 изследвани, от
които 2 с положителен
резултат 0

Делецията на 13q хромозома

12 болни - 57%

СУЕ / CRP /увеличени/

21 болни 100%

Тризомия 12

3 болни - 14%

Повишено ниво на моноклонални IgM

12 болни - 57%

Повишено ниво на ЦИК

6 болни - 29%

Тромбоцитопения

6 болни - 29%

Делеция на 17р хромозома

2 болни - 10%
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Лабораторното изследване установява наличие на малки зрели лимфоцити, които не могат да изработват антитела срещу най-важните
антигени при 21 болни. Coombs-положителна
автоимунна хемолитична анемия (AIHA) наблюдавахме в 14% от случаите, а автоимунна
тромбоцитопения имаше при 3 болни.
Болните от CLL се лекуват до поставяне
на точната диагноза от различни специалисти:
дерматолози, алерголози, оториноларинголози
и др. (9,10,14).
Основните отклонения, намерени в биопсичния материал при нашите болни са:
фибриноидно отлагане, натрупване на възпалителен инфилтрат от малки лимфоцити, ендотелен оток в и около артериолите и венулите, Типичен, но не задължителен белег са
Gumprecht‘oви ядрени сенки (смачкани ядра
на лимфоцити), които съвпадат и с основните хистопатологични показатели в литературата за CLL (6,7,20,24). Находката от костно
мозъчната пункция има висока диагностична стойност при: хронична лимфолевкемия CLL, като се наблюдава и при нашите болни
изразена лимфоцитна инфилтрация. Имуноцитология: при хроничната лимфолевкемия
В-лимфоцитите носят върху повърхността си
моноклонални имуноглобулини (обикновено
IgM) и могат да бъдат доказани с В-клетъчни
маркери. Ние наблюдавахме 5 болни с високи
нива на моноклонални IgM.
Хромозомен анализ: Промени в кариотипа се установихме в по-голямата част от пациентите. 17 болни от пациентите ни са носители на хромозомни аберации, 3 болни с тризомия 12. Делеция на 17р хромозома, свързана с
резистентност към лечението и лоша прогноза
бе установена при 2 пациента. Най-често срещаната аномалия - делецията на 13q хромозома имаше при 12 болни, която е свързана и с
по-добра прогноза.

На таблица. 2 са представени нашите данни от клиничното наблюдение.
Очевидно е, че симптоми като: повсеместно увеличаване на лимфните възли, чувството за отпадналост, са характерни за тази
болест и се наблюдават и от нас /табл.2/. Отделни лимфни възли достигат големина на
ябълка. Те са меки и неболезнени. Развива
се анемия, която често е последица от образуването на автоантитела срещу собствените
еритроцити при нашия контингент – 18 болни.
Наблюдавахме и чести инфекции вследствие
гранупоцитопения и дефицит на антитела при
18 болни. Протичането на болестта се усложнява от развитие на пневмония и сепсис, които
са най-честа причина за смърт. Освен лимфаденомегалията при 21 пациенти, съчетана с васкулит, наблюдавахме необичайно изпотяване,
предимно вечер при 12 болни, фебрилитет при
16, загуба на апетит и тегло при 18 пациенти(т.
нар. В-симптоми). Хепатомегалия установихме при 2, спленомегалия при 3 болни.
При всички наши болни васкулитните
лезии бяха генерализирани и предимно центростремително локализирани. Важно!: При
кожни лезии в по-напреднала възраст, съчетани със силен до непоносимост сърбеж
по кожата, винаги да се мисли за хронична
лимфолевкемия.
Нашите пациенти бяха лекувани по няколко класически схеми от хематолози след
преминаване през комисия за стадиране и
определяне на лечението.
След въвеждането на пациентите в ремисия, кожните васкулитни синдроми отзвучаха, като упорития сърбеж се запази при 3 пациенти над 70 години, при които се допусна
възможността за съпътстващ сенилен пруритус.
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Таблица
2
Таблица
2
КЛИНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С CLL
СИМПТОМИ





Увеличени лимфни възли
Медиастинални-(рентгенография на
гръден кош, КАТ)
Абдоминални - (ехография, КАТ)
Периферни - (палпация)

НАШИ ДАННИ

5 болни - 24%
2 болни - 10%
21 болни - 100%

Спленомегалия

3 болни - 14%

Хепатоспленомегалия

10 болни - 48%

Хепатомегалия

2 болни - 10%

Кожни прояви:






Пруритус (сърбеж)
Екземи и възпалителни кожни изменения
Кожни кръвоизливи
Херпес зостер
Възловидни кожни инфилтрати с васкулит

21 болни - 100%
6 болни - 29%
3 болни - 14%
2 болни - 10%
21 болни - 100%

Намалена работоспособност

21 болни - 100%

Нощно изпотяване

12 болни - 57%

Увеличаване на паротидните жлези

2 болни - 10%

Загуба на апетит

18 болни – 86%

Загуба на тегло

18 болни – 86%

Фебрилитет

16 болни – 76%

Очевидно е, че симптоми като: повсеместно увеличаване на лимфните възли,
чувството за отпадналост, са характерни за тази болест и се наблюдават и от нас
74 /табл.2/. Отделни лимфни възли достигат големина на ябълка. Те са меки и
неболезнени. Развива се анемия, която често е последица от образуването на
10

Оригинални изследвания
ЛИТЕРАТУРА
1. Божков М.Б.и сътр.(2013) Нова
хипотеза за патогенезата на автоимунните болести и неоплазми.
Арсо, София
2. Балева М., Николов К., Яковлиев
Пл. (1995), Имунологична диагноза на системните васкулити.
Съвременна медицина, 4, 47-49.
3. Димитов В. (2000) Алергични
болести. Арсо, София
4. Шейтанов, Й. (1997) Системни
васкулити, Изг.София
5. Яковлиев Пл. – монография (2012)
Васкулити - клиника, диагноза,
лeчение Кота София.
6. Яковлиев Пл. (2012), Клинични и
имунологични проучвания на диагностичните критерии при някои
васкулити. Докт. дис. С.
7. Allen N.B., Bressler P.B. (1997)
Diagnosis and treatment of the
systemic and cutaneous necrotizing
vasculitis syndromes. Med.Clin.
North-Am., Jan. 81(1), 243-259.

and therapeutic considerations. Ann.
Intern. Med., 89, 660-676.
15.Fortin P.R. (1996) Vasculitidis
associated with malignancy. Curr.
Opin.Rheumatol., 8(1), 30-33.
16.Gilliam I., Smilli J. (1976) Cutaneous
necrotizing vasculitis and related
disorders. Ann. Allergy, 37, 328-334.
17.Gran G.T. (1997) Vasculitis and
malignant diseases. Tidsskr.Nor.
Laegeforen, Apr., 30, 117(11), 16271629.
18.Lie J.T. (1994) Nomenclature and
classification of vasculitis: plus ça
change, plus c’est la même chose.
Arthritis and Rheumatism, 37, 181186.
19.Lie J.T. (1997) Biopsy diagnosis of
systemic vasculitis. Baillieres-Clin.
Rheumatol., May, 11(2), 219-236.
20.Lugmani, R.A., Pall, A., Adu, D.
et al (1994) Therapy in vasculitis.
Rheumatology in Europe, 23, Suppl.
2: 26.

8. Blann A.D. et al. (1991) Activated,
cytotoxic lymphocytes in systemic
vasculitis. Phenomenon Int., 11(2),
69-72.

21.Jones R.E. (1985) Criteria for
identifying vasculitis of small blood
vessels by conventional microscopy.
Am. J. Dermatopathol., 7, 181-183.

9. B. Eichhorst, M. Hallek1&M. .(2010)
Dreyling. Chronic lymphocytic
leukemia: ESMO Minimum Clinical
Recommendations for diagnosis,
treatment and follow-up On behalf
of the ESMO Guidelines Working
Group* Annals of Oncology 21
(Supplement 5): iv162–iv164

22.Hall S., Conn D.L. (1995)
Immunosuppressive therapy for
vasculitis. Curr. Opin. Rheumatol.,
Jan., 7(1), 25-29.

10.Claudi A.L. (1995) Diagnosis of
cutaneous vasculitis. Int.Angiol. Jun.,
14(2), 183-7.
11. Cream J. J. (1994) The cutaneous
vasculitides. Rheumatology in
Europe, 21, Suppl. 2, 14.
12.Gribben, J. Education Book, ASCO,
2012, 399-404.
13.Eichhorst B, Dreyling M, Robak
T, Montserrat E, Hallek M. (2011),
Annals of Oncology, 22, Suppl.6,
50-54.
14.Fauci A.S., Haynes B.F., Katz P.
(1978) The spectrum of vasculitis:
clinical, pathologic, immunologic,

23.Hallek M., Cheson BD, Catovsky
D et al. (2008) Guiedelines for the
diagnosis and treatment of chronic
lymphocytic leukemia. Blood; 111,
5446-56.
24.Lie J.T. (1997) Biopsy diagnosis of
systemic vasculitis. Baillieres-Clin.
Rheumatol., May, 11(2), 219-236.
25.Lugmani R.A., Pall A., Adu D. et
al. (1994) Therapy in vasculitis.
Rheumatology in Europe, 23, Suppl.
2, 26.
26.NCCN – (2010) Clinical Practice
Guidelines in Oncology, CLL/SLL –
V.I. (www.NCCN.org).

as primary therapy for chronic
lymphocytic leukemia. N Engl J
Med; 343: 1750-1757.
29.Ryan T.J. (1985) Cutaneous
vasculitis. Curr. Top. Pathol., 74,
57-102
30.Sams W.M. (1980) Necrotizing
vasculitis. J. Am. Acad. Dermatol.,
3, 1.
31.Sanchez N.P., Van Hale H.M., Su D.
(1985) Clinical and histopathologic
spectrum of necrotizing vasculitis.
Arch. Dermatol., 121, 220-223.
32.Savage C.O., Harper L., Adu
D.(2012) Primary systemic vasculitis.
Lancet, Feb. 22, 3499(9051), 553558.
33.Sneller M.C., Fauci, A.S. (1997)
Pathogenesis of vasculitis
syndromes. Med. Clin.North-Am.,
Jan., 81(1), 221-42.
34.Robak T. et al. .(2008) Rituximab,
fludarabine, and cyclophosphamide
(R-FC) prolongs progression free
survival in relapsed or refractory
chronic lymphocytic leukemia
(CLL) compared with FC Alone:
Final results from the International
Randomized Phase ІІІ REACH Trial.
ASH Annual Meeting Abstracts.;
112(11): Abstract LBA-1.
35.Tam CS. Et al. .(2008) Longterm results of the fludarabine,
cyclophosphamideq and rituximab
regimen as initial therapy of chronic
lymphcytic leukemia. Blood;
112:975-980.
36.Watts R.A., Scott D.G.I. (1995)
Vasculitis. Baillieres Clin.
Rheumatol., Aug. 9(3), 529-554.
37.Zax R.H., Hodge S.L., Callen J.P.
(1990) Cutaneous leukocytoclastic
vasculitis serial histopathologic
evaluation demonstrates the dynamic
nature of the infiltrate. Arch.
Dermatol., 126, 9-72.
38.Zent CS, .(2011) Leukemia
Lymphoma,; 52 (8): 1425-1434.

27.Neil Kay, .(2012) Educ. Session,
ASCO, Chicago).
28.Rai KR. Et al. .(2000) Fludarabine
compared with chlorambucil

75

Клинични случаи
Б. Крушева,
Ст. Христова,
В. Димитров
Клиника
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София, МУ София

Васкулитен обрив
при HIV-позитивен
пациент с двустранна
интерстициална
пневмония на фона на
прием на Амоксицилин/
клавуланова киселина
Резюме
Кожните медикаментозни обриви са един от най-често срещаните
видове нежелани реакции към лекарственото лечение, с честота
около 2-3% при хоспитализирани пациенти. Кожна медикаментозна реакция трябва да се подозира при всеки пациент, който
получи обрив при провеждане на лекарствена терапия. Тази реакция може да се дължи на медикамент, който пациентът приема
в момента или е приемал наскоро, включително лекарство с предписание или такова без предписание, билкови или хомеопатични
препарати, ваксини или контрастни вещества. Редица лекарства
могат да предизвикат както системни васкулити с кожни прояви,
така и кожен васкулит, без да бъдат засегнати други органи.
Медикаменти и химикали са честа причина за белодробни инфилтрати с периферна кръвна еозинофилия. Те могат да предизвикат уртикариален или папулозен обрив като първа проява на
нежелана реакция, а по-късно да се развият симптоми като повишена температура, кашлица и задух при продължителна употреба.
Представеният клиничен случай демонстрира пациент с променен имунен статус, като HIV – позитивен, при който има поголяма вероятност за проява на хиперсензитивни реакции към
медикаменти.
Abstract
Cutaneous drug eruptions are one of the most common types of
adverse reaction to drug therapy, with an overall incidence rate of
2–3% in hospitalised patients. A cutaneous drug reaction should
be suspected in any patient who develops a rash during a course of
drug therapy. The reaction may be due to any medicine the patient is
currently taking or has recently been exposed to, including prescribed
and over-the-counter medicines, herbal or homoeopathic preparations,
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vaccines or contrast media. Several drugs can induce both systemic
vasculitis with cutaneous manifestations and cutaneous vasculitis
without other organ involvement.
Drugs and chemicals are a common cause of pulmonary infiltrates with
peripheral blood eosinophilia. They may present with an urticarial or
papular rash as the first presentation of an adverse reaction, and later
develop symptoms such as fever, cough, and dyspnoea with continued
use.
The provided clinical case represents a patient with an altered
immune status, such as HIV – positive, that has a greater probability
for manifestation of hypersensitivity reactions to drugs.

Представяне на клиничен случай:
Касае се за мъж на 32г., хоспитализиран
и лекуван в Клиниката по Алергология през
м.09 2015г.
Източник на информацията освен данните от клиничното наблюдение в клиниката
са официалната медицинска документация на
пациента, съдържаща резултати от осъществените хематологични, биохимични, образни и
имунологични изследвания, осъществени консултативни прегледи със специалисти, както
и набор от снимков материал, демонстриращ
клиничната изява.
От анамнезата – обща и насочена
алергологична:
Начало на клиничните оплаквания бележи “ухапване” от насекомо? върху гърба на
лявото ходило 12 дни преди деня на хоспитализацията в клиниката. Последвал оток на
същото място, както и на още две места върху
лявото ходило, като на третия ден отокът прогресирал и обхванал глезена и долна 1/3 на
лявата подбедрица, придружен от леко зачеряване и сърбеж. Във връзка със съмнение за инфектиране на мястото в Спешна помощ било
изписано антибиотично лечение с Амоксицилин/клавуланова киселина и била препоръчана терапия с Лоратадин по 1 таблетка дневно.
Приемал антибиотика в продължение на 3 дни.
Отокът на крака постепенно спаднал. При
контролен преглед и на фона на оплаквания
от задух при физически усилия и отпадналост
с давност преди “ухапването” , аускултаторно
била установена суха свиркаща хрипова наход-

ка двустранно, което наложило осъществяване
на рентгенография на белия дроб и сърцето с
данни за двустранна интерстициална пневмония. Температура не е повишавал, не е имал
стягане, болка или бодежи в гърдите, както и
не е имал кашлица , освен леко прокашляне.
Антибиотичното лечение с Амоксицилин/клавуланова киселина било спряно по преценкана
лекар в Спешна помощ и бил изписан Левофлоксацин , Геломиртол и Декскетопрофен. От
хинолоновия препарат приел само 1 таблетка,
защото на следващия ден забелязал сърбящ
обрив на двете предмишици и по корема. Насочен за консултация с пулмолог, който назначил парентерално лечение с цефтриаксон , но
поради усилване на обрива и невъзможност за
кожно-алергично изследване с антибиотици
върху предмишницата, същия не бил започнат
, а бил предписан Азитромицин перорално,
от който приел само една таблетка. На следващия ден поради генерализиране на дребномакулозния обрив болният бил консултиран с
алерголог, който преценил, че е уместно стационарно лечение. Пациентът отказал такова
и провел тридневно aмбулаторно инфузионно
лечение с Метилпреднизолон 60 мг/24 часа
и Алергозан 2амп/24ч. мускулно. На фона на
така проведеното лечение обривния синдром
се задълбочил, постепенно обхванал и лицето,
а 2 дни преди хоспитализацията в клиниката
се включили и долни крайници с интензивно
засягане. По собствена преценка сам преустановил така провежданото лечение и след 2 дни
потърсил консултация в Клиниката по Алергология.
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Отрича минали заболявания.
Съобщава за поява на еритем в областта на лицето и шията при прием на Амоксицилин/клавуланова киселина преди 10г. по
повод ангина.
Еднократно имал оток на лицето и задух при контакт с котка, както и поява на
обриви при контакт с котка и куче.
При приемане в клиниката болният
представи извършени в амбулаторни условия параклинични изследвания с данни за
лека левкоцитоза (11G/l), абсолютна еозинофилия (0.828 G/l) и леко завишен CRP
(10,2 mg/l)

Обективно състояние:
При физикалния преглед беше обктивизиран генерализиран макуло-папулозен обрив
на места върху еритемна основа , главно локализиран по горните и долните крайници и в
по-малка степен по торса. Лек еритем по лицето. Обривът не изчезваше при витропресия.
Болният беше субфебрилен- 37.1 От белодробния статус - отслабено везикуларно дишане с леко удължен експириум без влажна хрипова находка.
Сърце- тахикардична сърдечна дейност
(110/мин), нормотоничен.
Oстаналият статус-без особености.

Паклинични изследвания:

Изследване на урина – без отклонения.
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C4

-

-

0.28 g/l

Изследване на урина –без отклонения.
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Образни изследвания:

Образни изследвания:

Ро-графия, осъществена в амбулаторни условия (6 дни преди хоспитализацията) с
данни за двустранна интерстициална пневмония
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за
двустранна
пневмония
5

Втора конт
потвърждава
пневмонични
персистиращ
белодробна

Осъще
горнограничн
Първа контролна Ро-графия на бял дроб и
запазена фу
сърце
с
данни
за
резорбция
на
камера.
инфилтративното
огнище
(30.08
2015г.)
Втора контролна
Ро-графия (07.09
Ехографски
данни за хемангиом
на черния дроб
Първа контролна Ро-графия на бял дроб и
2015г.),
потвърждаваща
обратното
развиехографски данни за лимфаденомегалия в корема.
сърце с данни за резорбция на инфилтративтие на пневмоничния инфилтрат, с данни
ното огнище (30.08 2015г.)
за
персистиращ
усилен
рисунък
в дясна>1:80)
белоАNAscreening1:160
(позитивен
дробна
ЕхоКГ
ANCA основа.
– 0,1 ( Препоръчана
негативен <1.0)

HIV1,2 Ag-Ab (Bio-Rad)- положителен (+)
Не ни бе известен HIV-статуса на паОсъществена ЕхоКГ с данни за горногранични размери на дясна камера, запазена
циента преди да назначим параклиничните
функция и контрактилитет на лява камера.
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Осъществена ЕхоКГ
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6
Не ни бе известен HIV-статуса на пациента преди да назначим
параклиничните изследвания и да проведем лечението, описано по-долу.
Кожно-алергично изследване не се осъществи поради провежданото лечение с
антихистаминови
препарати и генерализирания екзантем.
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Снимков материал, обективизиращ кожния екзантем

Снимков материал, обективизиращ кожния екзантем

Снимка 1 и 2: при приемането- генерализиран макуло Снимкаобрив
1 и 2:
при еритемна
приеманетогенерализиран макуло - папулозен орив
папулозен
върху
основа

върху еритемна основа

7

Снимка 3 и 4 : Обривният синдром в динамика (ден 4)

7

Снимка 3 и 4 : Обривният синдром в динамика (ден 4)

Снимка
5 –5 –при
Снимка
придехоспитализацията:
дехоспитализацията:

Снимка 5 – при дехоспитализацията:
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Kонсултативни прегледи:
С пулмолог: Клинични и Ро-данни за
интерстициална пневмония в резорбция. ДД:
Микоплазма, хламидия като етиология.
С хематолог: ДКК мануално: абсолютен брой Ео - 910 кл/мкл. Без атипични клетки. От ДКК данни за неутрофилия с релативна
лимфопения. Уместна е консултация с паразитолог. Да се проследява ПКК с ДКК и при
стойности на еозинофилията > 1,5 G/l, трайно
повишени, ще се насочи за нова консултаця с
хематолог.
Проведено лечение:
/преди положителния тест за HIV/
Приложи се терапевтична схема включваща парентерална апликация на Метилпреднизолон – 1мг/кг. капелно инфузионно
с постепенно редуциране на дневната доза,
Алергозан- 2амп/24 часа 1.и.м и Азитромицин 1 табл./дн за 3 дни.
Отбеляза се положителна обратна динамика на кожния екзантем (виж снимков материал), като при дехоспитализацията (ден 10)
се наблюдаваха леки резидуални хиперпигментации.
Пациентът е изписан в добро общо състояние, афебрилен, асимптомен ,с рентгенови
данни за обратно развитие на пневмоничния
инфилтрат, но с персиситираща периферна
кръвна еозинофилия с препоръка тя да бъде
проследена, да се направят и паразитологични изследвания.
За дома бе препоръчана терапия с перорален антихистамин и кортикостероиден препарат по схема.
Клинично обсъждане:
Въз основа на анамнестични, физикални,
параклинични изследвания и проведени консултативни прегледи приехме,че са налице
данни за генерализиран медикаметозен обрив
по типа на васкулит , появил се на третия ден
от започнато антибиотично лечение с Амоксицилин/клавуланова киселина при налична
предварителна сенсибилизация с този антибиотик преди 10г. и претърпял пълно обратно
развитие по време на престоя в клиниката на
фона на проведеното лечение.

Рентгенови и физикални ( преди хоспитализацията) данни за двустранна интерстициална пневмония, лекувана амбулаторно, с
обратно развитие на рентгеновата находка при
направените две контролни образни изследвания.
Във връзка с персистиращата периферна
кръвна еозинофилия до 1,2 G/l след прием на
пеницилинов антибиотик и рентгенови данни за двустранни бързопреходни пневмонични инфилтрати със субклинично протичане
и липса на интоксикационен синдром, в диференциално диагностично отношение обсъдихме медикаментозно-индуциран пневмонит
с васкулитен екзантем.
С оглед получения положителен резултат
за носителство на HIV бяха обсъдени HIVасоциирана пневмония с васкулитни прояви,
медикаментозно-индуциран васкулит у HIVпозитивен, както и HIV-инфекция с директни
васкулитни прояви, без друг разпознаваем
причинител.
Болният бе насочен в Националната референтна лаборатория по HIV/СПИН за повторно изследване за HIV, както и ново изследване на ANA скрининг и изследване на
антитела срещу лаймска болест, месец след
“ухапването”.
Заключение:
Кожните медикаментозни ерупции са
едни от най-честите типове на нежелани медикаментозни реакции , с честота около 2-3%
от хоспитализираните пациенти Смята се, че
около 10% от случаите на остър кожен васкулит се индуцират от медикаменти. Точният механизъм не е известен. Въпреки това, вероятно
е резултат на реакция на свръхчувствителност
тип III с депозиране на имунни комплекси в
кръвоносните съдове (1).
Развитието на системен медикамент-индуциран синдром се развива само в малка част
от пациентите , приемащи продължително
време медикамента. По-често се наблюдава кожен васкулит (2).
Mакулопапулозен обрив, причинен от
амоксицилин е една от най-честите кожни нежелани лекарствени реакции в педиатричната популация, но може да се наблюдава и при
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възрастни. В повечето случаи, тези прояви
са леки по характер и самоограничаващи се,
обаче, понякога представляват ранна проява
на редки, предизвикана от лекарствени средства тежки кожни реакции, като синдром на
Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза (2).
Определени групи пациенти показват
предиспозиция към нежелани кожни лекарствени реакции. Налице е по-висока честота на реакции на свръхчувствителност
при пациенти с променен имунен статус, например поради вирусни инфекции (EpsteinBarr вирус или HIV). Добре документиран
пример е повишен риск от свръхчувствителност към ко-тримоксазол при пациенти с HIV
(1).
Повече от 380 медикамента са известни,
че причиняват медикамент-индуцирано респираторно заболяване, като истинската честота
е неизвестна (6). Медикаментозните реакции
са една от най-често докладваните причини за
белодробни инфилтрати с кръвна и /или алвеоларна еозинофилия. Много медикаменти се
асоциират с белодробна еозинофилия (9).
Уеб сайтът www.pneumotox.com на Университетската болница в Дижон, Франция, изброява всички лекарства, участващи в увреждане на белите дробове и предоставя оценка на
честотата на токсичност (7,8) както и предлага
непрекъсната актуализация на листата (9).
Амоксицилин-индуцираната еозинофилна пневмония е много рядко срещана. В литературата има само един случай на поставена
диагноза чрез DLST (лекарствено-индуциран
лимфоцитен стимулационен тест ).
Съществуват няколко съобщения за клинични прояви на пеницилининдуцирана еозинофилна пневмония. Лекарствено-индуцирания
лимфоцитен стимулационен тест измерва пролиферацията на Т-клетките в отговор на
лекарство ин витро. DLST е полезен за диагностициране на пациенти с лекарствена ерупция (3).
Лекарствено-индуцирания лимфоцитен
стимулационен тест широко се използва за
диагностициране на лекарствено-индуцирана
пневмония в Япония. Последните доклади,
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обаче, показват, че DLST не е надежден за диагностика на лекарствено-индуцирана пневмония. За да се диагностицира лекарствено-индуцирана пневмония, тест с провокация със заподозряното лекарство е най-надеждният метод
за оценка на връзката между медикамента и
пневмонията (4). Провокационният тест с медикаменти може да бъде рисков и трябва да се
избягва в ежедневната практика. При клинична необходимост от провокационен тест, това
трябва да става с повишено внимание и в клинична обстановка (9).
Бронхоскопското изследване с бронхо-алвеоларен лаваж може да осигури верификация
в 70-90% от белодробните инфекции. БАЛ е
полезен за елиминиране на алтeрнативни диагнози като причина за белодробно заболяване,
както и може да подкрепи дагнозата медикамент-индуцирано белодробно заболяване. Еозинофилната пневмония се характеризира с
повишение на Ео брой в БАЛ>25% (8).
При HIV-инфектирани пациенти могат
да се наблюдават широк спектър от васкулити. HIV – асоциираният васкулит може да е
свързан с известен патоген или тригериращ
фктор, но може да настъпи при липса на очевидно разпознаваем агент или етиопатогенеза.
Тези пациенти, които са имунокомпрометирани са изложени на риск, често имат и други инфекции или кофактори, които могат да
бъдат отговорни за появата на васкулит. В тези
случаи индиректния ефект от HIV-инфекцията
чрез имуно-комплексен медииран механизъм
или директната инфекция на васкуларната и
периваскуларната тъкан също могат да бъдат
обсъждани (5).
Meдицинската история и физикалния преглед остават най-важните средства за определяне на конкретната причина за еозинофилно
белодробно заболяване при пациенти с периферна кръвна еозинофилия във връзка с белодробно заболяване или при пациенти с установено увеличение на Ео в биопсичен материал
или БАЛ (9).
Детайлно снетата анамнеза като първа
стъпка, подкрепена с необходимите параклнични изследвания и широко диференциално-диагностично мислене лежат в основата на
правилно поставената диагноза.
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Макулопапулозен
обрив, фебрилитет и
последващи релапси
след употреба
на ламотрижин
(субклинична проява
на DRESS синдром)
Резюме: Ламотрижин, ароматен антиепилептичен медикамент, се използва за лечението на епилепсия и биполярно разстройство. Кожните
обриви са най-честата нежелана лекарствена реакция към това него,
като те най-често се проявяват през първите 8 седмици от началото
на лечението. Това е клиничен случай на 27 годишна жена, която е
лекувана с ламотрижин 25 мг/дн за депресивен епизод. Тя бе приета
за лечение в Клиниката по алергология с оплаквания от силно сърбящ
макуло-папулозен екзантем, дисеминиран по кожата на трункуса и
крайниците, който бе с давност от 2 дни в съчетание със субфебрилитет (37.5ºC). Пациентката беше с анамнеза за започната терапия с
ламотрижин през последните 8 дни преди началото на симптомите.
Допусна се причинната връзка на оплакванията с приема на ламотрижин, поради което приемът му бе преустановен. Пациентката бе
лекувана с глюкокортикоиди, антихистамини и локална емолиентна
грижа. Всички изследвания на кръвта и урината бяха в референтни
граници, с изключение на hsCRP 9.6 mg/l (референтни стойности до 5
mg/l). Ехографията на коремни органи беше без данни за заболяване
на изследваните органи. Кожните лезии се овладяха в рамките на 7
дни от започването на терапията, след което тя бе дехоспитализирана.
След 13 дни се появиха спонтанни нови макуло-папулозни изменения
по кожата на тялото и крайниците. Отново лабораторните показатели
бяха в норма, с изключение на гранична еозинофилия (в 2 от направените общо 5 изследвания) и леко увеличени стойности на GGT (59
U/l). Кожните обриви се задържаха за още 3 седмици с моменти на
временна ремисия и чести спонтанни нови тласъци. Режимът на приложение на КС се адаптираше гъвкаво според тежестта на оплакванията. Антихистамините и емолиентите помогнаха за овладяване на
субективните оплаквания.
Заключение: Макуло-папулозният екзантем в резултат на ламотрижин
е честа проява на медикаментозна алергия. В повечето случаи тази
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реакция протича леко, макар в някои случаи да се налага близко проследяване на оплакванията поради опасността симптомите да бъдат
упорити за повлияване, спонтанно възвръщащи се дълго време след
преустановяване приема на подозирания медикамент. Понякога могат
да се откият и белези на субклинично протичащ синдром на медикамент-асоциирана еозинофилия със системни симптоми (DRESS).
Този случай също предоставя доказателство за неподхододящото
провеждане на провокационни проби през първите 6-8 седмици след
спиране на подозирания медикамент поради риска от възникване на
фалшиво положителна реакция, дължаща се на спонтанни релапси
на болестта.
Ключови думи: макулопапулозен екзантем, ламотрижин, медикаментозна алергия, синдром на медикант-асоциирана еозинофилия със системни симптоми, DRESS синдром.
Summary: Lamotrigine (LTG), an aromatic antiepileptic drug, is mainly used
to manage epilepsy and bipolar / mood disorders. Skin rashes are the most
common adverse reaction to this drug that typically develop in the first 8
weeks of treatment. This is a case presentation of a 27-year-old Caucasian
woman treated with LTG 25 mg PO for a depressive episode. She was hospitalized in our allergy clinic with highly pruritic maculopapular eruption
(MPE), affecting her abdomen, chest, back and forearms, which had started
2 days earlier along with fever of 37.5ºC. She had been prescribed LTG 8
days before these symptoms commenced. A LTG-induced drug rash was
suspected and the offending drug was therefore withdrawn. The patient
was treated with glucocorticosteroids, antihistamines and topical emollient
care. All blood and urine laboratory tests were within reference ranges except for the hsCRP of 9.6 mg/l (reference values up to 5 mg/l). Abdominal
ultrasonography was performed and was unremarkable. The lesions subsided 7 days after starting the treatment and she was discharged from the
hospital. 13 days later a new flare-up of MPE occurred. Again, laboratory
tests were normal except for the signs of a borderline eosinophilia (in 2 of
the performed 5 measurements) and slightly elevated GGT (59 U/l). The
skin eruption sustained for 3 weeks with frequent flare-ups. The corticosteroids’ regimen was adapted promptly with step downs and ups in order
to maintain the severity of the symptoms. Antihistamines and emollients
helped releive the subjective symptoms.
Conclusion: MPE due to LTG is a common drug-induced hypersensitivity
reaction. This reaction is generally mild; however, reactions should be
monitored closely as they can be refractory and relapsing, sometimes with
features of a subclinical drug-related eosinophilia and systemic symptoms
(DRESS) syndrome. This case presentation provides evidence that challenge tests should not be performed in the first 6-8 weeks after the discontinuation of the suspected drug, for there is a risk of false-positive reactions
due to subsiding flare-ups.
Key words: maculopapular exanthema, lamotrigine, drug allergy, drug reaction
with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS syndrome.
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Въведение:
Ламотрижин, като представител на групата на ароматните антиепилептични медикаменти (фигура 1), е използван в практиката
като лекарство за лечение на епилепсия и биполярно афективно разстройство.
Най-честите нежелани лекарствени реакции, които се наблюдават в резултат на неговата употреба са кожните обриви, обичайно,
развиващи се през първите 8 седмици от започване на лечението. Смята се, че тези реакции
вероятно се дължат на имунен отговор към
образуваните ароматни радикали след окисляването на молекулата на медикамента (фигура
2).
фигура11
Фигура

Описани като рискови фактори за появата на тези нежелани реакции са: бързото поСнимка
1
качане
на терапевтичната
доза, комбинираната употреба с валпроева киселина, анамнезата
за обриви след употреба на антиепилептични
средства, женският пол на пациента и възрастта под 13 години.
Възстановяването на терапията с ламотрижин чрез бавно титриране на лечебната
доза е стратегия, която обичайно се предприема в практиката, при поява на кожни симптоми на алергия.
Сравнително рядко в клиничната практика, към ламотрижин са описани случаи с проява на тежки кожни алергични реакции като
DRESS (синдром на медикант-асоциирана еозинофилия със системни симптоми), синдром
на Стивънс-Джонсън и синдром на Лайел
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(токсична епидермална некролиза). Нужно е
събирането на голям брой клинични и литературни данни, за да бъде установена реалната
честота на тези усложнения в практиката.
Клиничен случай:
Това е случай на 27 годишна жена, лекувана с ламотрижин 25 мг/дневно по повод на
депресивен епизод. На осмия ден от започване
на терапията пациентката се явява с оплаквания от силно сърбящ макулопапулозен обрив,
дисеминиран по кожата на корема, гърдите,
гърба и предмишниците. Оплакванията при
прегледа в Клиниката по алергология са с давност от около 48 часа, като са налице и данни
фигура22
Фигура

за субфебрилитет до 37.5ºС през изминалите
дни. Наблюдават се съпътстващи чувствителност на кожата до степен на болезненост, както и червен дермографизъм (Снимка 1 и 2).
Поради вероятната причинна връзка се
преустанови приемът на подозирания медикамент (ламотрижин) и се започна комплексна
симптоматична терапия: метилпреднизолон
60 мг/дневно и.в, биластин 2х20 мг/дневно
п.о, хлоропирамин 25 мг/вечер и.м, както и
локална емолиентна грижа за кожата.
От кръвните показатели и изследването
на урина: без данни за патологични отклонения с изключение на повишените стойности
на hsCRP – 9.6 mg/l (референтни стойности до
5 mg/l). От проведената абдоминална ултрасонография – без данни за патология на изследваните органи.
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Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3

Наличните кожни лезии претърпяха обратно развитие в рамките на 7 дни от началото на терапията, след което пациентката бе
оставена под наблюдение, като й бе предписано амбулаторно лечение с метилпреднизолон
20 мг/дневно (в намаляващи дози), биластин
2х20 мг/дн и локална емолиентна грижа.
На 13-тия ден след дехоспитализацията
започна нов тласък на оплакванията с по-слаб
интензитет (Снимка 3). Новите параклинични
изследвания не показаха данни за патологични отклонения, с изключение на забелязаната
тенденция за горно-гранични стойности на
еозинофилите (в 2 от направените 5 изследвания) и леко повишени стойности на гама-ГТ
59 U/l (на фона на нормални АSAT и ALAT).
CRP от новите изследвания бе в референтни
граници и пациентката бе трайно афебрилна.
Продължи се лечението със системен кортикостероид (метилпреднизолон) 40 мг (в понижаващи се дози), биластин 2х20 мг/дн и емолиенти. Обривът персистира в продължение
на 3 седмици с периоди на временна ремисия
и нови тласъци. Дозата на КС бе продължена
в гъвкав режим според тежестта на обрива.
Антихистамините и емолиентите помогнаха
за подобрение на субективните оплаквания на
пациентката.

Обсъждане:
Макулопапулозните ерупции са честа
проява на медикаментозна кожна алергична
реакция. Тези реакции обичайно протичат
леко, с тенденция към самостоятелно ограничение тежестта на симптомите след спиране
на причиняващия медикамент. Въпреки това,
тези алергични реакции трябва да бъдат внималетно проследявани поради риска от появата на нови тласъци (релапси) и понякога упорития ход на болестта.
Синдромът на медикамент-асоциирана еозинофилия със системни симптоми
(DRESS) е пример за тежка кожна алергична
реакция (SCAR), при която наблюдаваме IVb
тип забавена свръхчувствителност с олигоклонална стимулация на еозинофилите под
влияние на IL-5. Клиничната картина включва труден за овладяване макуло-папулозен екзантем, фебрилитет, еозинофилия, повишени
стойности на трансаминазите (АсАТ, АлАт),
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лимфаденопатия, неспецифични грипоподобни оплаквания, понякога дължащи се на вирусна реактивация (EBV, CMV, HHV-6, HHV7). Характерно е, че обривът и оплакванията
могат да имат многократно реактивиране дори
месеци след преустановяване приема на причинния медикамент.
Описаният клиничен случай е пример за
усложнена проява на макулопапулозен обрив
в резултат на употребата на съвременен антиепилептичен медикамент, при който могат да
бъдат забелязани белези на субклинично протичащ DRESS. Макар критериите за постявяне на тази диагноза да не са изпълнени в конкретния случай, трудният за повлияване ход
и протрахираните оплаквания, свидетелстват
за по-тежкия от обичайно клиничен ход на
алергичната реакция. Възстановяване на лечението с ламотрижин след поява на макулопа-

пулозен обрив е честа стратегия в практиката
като обичайният подход е бавно титриране на
дозата до достиане на терапевтична такава. В
описания случай подобно поведение не следва да се предприема поради опасността от непредвидими по тежест вторични алергични
реакции.
Настоящият клиничен случай също така
предоставя данни за евентуалното неподхододящо провеждане на провокационни проби
през последващите 6-8 седмици след спиране
на подозирания медикамент поради риска от
възникване на фалшиво положителна реакция,
дължаща се на спонтанни релапси на болестта.
В настоящия случай не се препоръчва провеждане на провокационна проба с ламотрижин
поради риска от възникване на тежка алергична реакция при нова експозиция на причинния
медикамент.
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