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H1-АНТИХИСТАМИНИ –
минало, настояще и бъдеще
Резюме: Повече от век след първоначалното описание на
физиологичните и патологични ефекти на хистамина и повече
от 70 г. след от въвеждането на Н1-антихистамините за клинична
употреба, днес те продължават да бъдат крайъгълен камък на
фармакологичното лечение при пациенти с алергичен ринит,
алергичен конюнктивит и уртикария. За разлика от първата
генерация Н1-антихистамини, въведени от 1942 г. до средата на
80-те, повечето Н1-антихистамини от втора генерация, въведени
впоследствие са били изследвани обстойно по отношение на
клиничната фармакология, ефикасност и безопасност. Налице
е оптимизъм, че H3- и Н4-антихистамини евентуално ще
покажат ефективност и безопасност при лечението на алергични
заболявания като алергичен ринит, атопичен дерматит и астма.
Ключови думи: Хистамин, H1-антихистамини
Summary: More than a century since the original description of
physiologic and pathologic effects of histamine and more than 70
years after theintroduction of H1-antihistamines for clinical use,
today they continue to be the cornerstone of pharmacologic treatment
in patients with allergic rhinitis, allergic conjunctivitis and urticaria.
Unlike the first generation H1-antihistamines introduced from 1942
to the mid-1980s, most of the second generation H1-antihistamines
introduced subsequently been studied extensively with regard to
clinical pharmacology, efficacy and safety. There is optimism that
H3- and H4-antihistamines will eventually show efficacy and safety
in the treatment of allergic disorders such as allergic rhinitis, atopic
dermatitis and asthma.
Keywords: Histamine, H1-antihistamines

Минало
През 1937 г. Bovet и Staub описват ефектите на първия рецепторен антагонист на хистамина thymoxidiethylamine, използван при
морски свинчета. Препаратът е бил токсичен
и непригоден за последващи клинични експерименти, но предизвиква голям ентусиазъм и
4

дава началото на поредица от клинични проучвания. Bovet получава Нобелова награда
за физиология или медицина през 1957 г. за
работата си върху синтезирането на съединения, които инхибират действието на някои
вещества, особено субстанции, които действат
върху съдовата система и мускулите, като

Обзори
адреналин, хистамин и ацетилхолин. През
40-те години на миналия век са въведени Н1антихистамини за клинична употреба, като
antergan (1942), diphenhydramine (1946 г.) и
chlorpheniramine (1949 г.). По-късно, през 80те са въведени относително неседативни втора генерация Н1-антихистамини за клинична
употреба и са идентифицирани хистаминсъдържащи неврони в ЦНС.(1)
Хистаминът е част от група локално образувани тъканни хормони, включваща серотонин и други, имащи ключова роля в множество важни функции, свързани с циркадния ритъм, адаптацията към външната среда
и стреса. Хистаминът представлява и важен
фактор в патогенезата на алергичните заболявания, които се развиват в резултат на анормален имунен отговор при генетично предразположени индивиди (2). Посредством 4 подтипа
рецептори, хистаминът има важна роля в имунорегулацията и острото и хронично алергично възпаление. (3)
H1-рецепторите са трансмембранни
протеини, принадлежащи към групата на
G-протеин-свързаните рецептори (GPCRs),
при които aктивната и неактивната форма са
структурно експресирани и между тях има
равновесие. Антихистамините действат като
инверсни агонисти, т.е. те не блокират рецептора, а активират/стабилизират неактивната
конформация на Н1-рецептора, променяйки
равновесието към неактивно състояние. По
този начин те могат да потиснат рецепторната
активност, дори в отсъствието на хистамин. За
повече от 50 години те са описвани като Н1рецепторни антагонисти или Н1-рецепторни
блокери, но тези термини не отразяват точно
техния механизъм надействие и предпочитан
термин за определяне на тези лекарства е Н1антихистамини.(1, 4, 5, 6, 7).
Настояще
Противовъзпалителни свойства
на Н1-антихистамините
Освен инхибиране на ефектите на хистамина, Н1-антихистамините притежават и противовъзпалителни свойства.(6) Вероятно има
различия и в способността им да подтискат
провъзпалителните медиатори, асоциирани

с алергичния отговор.(8) Някои противовъз
палителни ефекти на H1-антихистамините
изглежда изискват първоначално взаимодейс
твие с хистаминовия рецептор, докато други
са рецептор-независими.(6)
Н1-антихистамините намаляват алергичното възпаление директно посредством Н1рецептора, противодействайки на действието
на хистамина чрез Н1-рецепторите върху сетивните неврони и малките кръвоносни съдове.(6)
Чрез намаляване на активацията на
транскрипционния фактор NF-kβ, H1антихистамините намаляват образуването на
проинфламаторни цитокини, експресията на
адхезионни молекули и миграцията и натрупването на клетки на възпалението. (6, 9) Ако
този противовъзпалителен ефект е вторичен
към тяхното взаимодействие с H1-рецепторите,
тогава той би се проявил при всички клинично използвани Н1-антихистамини, като силата
на противовъзпалителния ефект ще зависи от
тяхната H1-антихистаминова мощност и дозата, в която се използват. (6)
В зависимост от концентрацията Н1антихистамините инхибират активацията на
мастоцитите и освобождаването на хистамин.
Участващите механизми все още не са очертани напълно, но изглежда, че даунрегулацията
на натрупването на вътреклетъчни калциеви
йони играе роля.(1)
H1-антихистамините се разделени на няколко групи според химичната си структура.
(Таблица 2) (1, 10, 11)
Хистаминът играе важна физиологична
роля, проявявайки своите разнообразни ефекти посредством 4 подтипа рецептори (Таблица 3), като по-голямата част от алергичните
реакции са медиирани чрез Н1-рецептора.
(1, 7, 12). Чрез Н1-рецептора хистамина увеличава капацитета антиген-представящите
клетки, повишава освобождаването на хистамин и други медиатори от мастоцити и базофили, подтиска хуморалния имунитет, стимулира TH1 priming, ТН1 пролиферациятa,
продукцията на IFN-γ, експресията на клетъч
ната адхезионна молекула и хемотаксиса на
5
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на Н1-антихистамини и при пациенти с атопиеозинофили и неутрофили.(1, 13)
чен дерматит, астма и други хронични възпаH3-антихистамини водят до увеличаване
лителни заболявания. (1, 14, 15)
на норепинефрина и може да имат благопри4
ятен деконгестантен ефект при пациенти с или
До момента няма одобрени H3- и Н4 анбез алергичен ринит с или без приложение на
тихистамини
и проучванията
ще покажат
дали
Н1-антихистамини.
(1, 14, 15)
и при пациенти с атопичендерматит,
астма и други хронични
възпалителни
заболявания.
(1,
те са ефективни и безопасни при лечението на
Н4-антихистамини
може да играят важна роля
14, 15)
алергични заболявания като алергичен ринит,
в даун регулацията на възпалението при пациДо
момента
няма
одобрени
H3и
Н4
антихистаминии
проучванията
ще покажат
атопичен
дерматит
и астма.дали
(1) те са
енти с алергичен ринит с или без приложение
ефективни и безопасни при лечението на алергични заболявания като алергичен ринит,
атопичен дерматит и астма. (1)
Генерации
на1.H1-антихистамини
Таблица
Генерации на H1-рецепторни инверсни агонисти, представени в клиничната
практика
годините
Таблица 1.през
Генерации
на H1-рецепторни инверсни агонисти, представени в клиничната практика през
годините

Първа генерация

Втора генерация

Acrivastine, Alimemazine, Antazoline, Betahistine, Brompheniramine, Carebastine,
Chlorpheniramine, Cinnarizine, Clemastine, Cyclizine, Cyproheptadine, Dexbrompheniramine,
Dexchlorpheniramine, Dimenhydrinate, Dimetindene, Diphenhydramine, Diphenylpyraline,
Emedastine, Flunarizine, Hydroxyzine, Ketotifen, Mebhydrolin, Meclozine, Mepyramine,
Mequitazine, Methapyrilene, Oxatomide, Phenindamine, Pheniramine, Promethazine,
Thiazinamium, Tripelennamine, Triprolidine

Astemizolea, Cetirizine, Ebastine,
Epinastine, Loratadine, Mizolastine,
Terfenadinea, Desloratadine,
Rupatadine, Fexofenadine,
Levocetirizine, Bilastine

За локално приложение
Azelastine, Ketotifen, Levocabastine, Olopatadine, Epinastine
a

Изтеглен в повечето страни поради увеличен риск от кардиотоксичност; Azelastine, emedastine, epinastine,
ketotifen, levocabastine и olopatadine – има разработени очни форми; Аzelastine, dimethindene, levocabastine и
Изтеглен в повечето страни поради увеличен риск от кардиотоксичност; Azelastine,
olopatadine– има разработени интраназални форми. В някои страни, azelastine, dimethindene, ketotifen и
emedastine,
levocabastine
и olopatadine – има разработени очни форми;
olopatadineса epinastine,
също налични ketotifen,
и като перорални
форми.

Аzelastine, dimethindene, levocabastine и olopatadine – има разработени интраназални форми. В
някои
страни,
azelastine,
dimethindene, ketotifen и olopatadine са също налични и като перорални
Първа
генерация
H1-антихистамини
H1-антихистамините от първа генерация имат ниска рецепторна селективност и често водят
форми.
до антимускаринови, анти-α-адренергични и антисеротонинови ефекти. Антимускариновите
ефекти включват мидриаза, сухота в очите, сухота в устата, констипация и задръжка на урина.
Възможни антисеротонинови ефекти са увеличен апетит и наддаване на тегло, а анти-α- 3
адренергичните
ефекти включват замаяност
и ортостатична
хипотония. (1)
Таблица 2. H1-антихистамини:
химически
групи
Таблица 2. H1-антихистамини: химически групи

H1-антихистамините
от първаEthylenediamines
генерация лесно
преминават
кръвно-мозъчната бариера
Alkylamines
Ethanolamines
Phenothiazines
Piperidines
Piperazinesи
заемат/окупират Н1-рецептори, намиращи се на постсинаптичните мембрани
Първа генерация
нахистаминергичнитеневрони в ЦНС и потенциално
водят до потискане на ЦНС, което
Brompheniramine,
Carbinoxamine,
Antazoline,
Methdilazine,
Azatadine,
Cyproheptadine, в училище
Buclizine,
обяснява
тяхното
седативно действие,
водещо
до нарушено
представяне
и на
Chlorpheniramine,
Clemastine,
Chloropyramine,
Oxomemazine,
Diphenylpyralie, Ketotifen
Cyclizine,
работното
място.
(10,
16,
17,
18).
Дозират
се
няколко
пъти
дневно
и
при
тях
се
наблюдава
Dexchlorpheniramine,
Diphenhydramine,
Mepyramine,
Promethazine,
Hydroxyzine,
Dimethindene,
Doxylamine,
Pyrilamine,
Trimeprazine
Mebhydrolin,
тахифилаксия.
(10)
Pheniramine,
Dimenhydrinate,
Tripelennamine
Meclizine,
Triprolidine

Dhenyltoloxamine

Others

Doxepin

§

Oxatomide

Вторагенерация H1-антихистамини
Втора генерация
Н1-антихистамините от втора генерация имат подобрена H1-рецепторна селективност, поAcrivastine
Astemizole, Bilastine, Desloratadine,
Cetirizine,
Azelastine,
бързо начало на действие, по-голяма продължителност на
действие
и Levocabastine,
по-малко странични
Ebastine,
Fexofenadine,
Levocetirizine
Emedastine,
Loratadine, Mizolastine, Olopatadine,
Epinastine,
ефекти (10, 16, 17, 19)
Rupatadine, Terfenadine
§

Doxepin има H1 и H2 антихистаминова активност и също е класифициран като трицикличен антидепресант.

Doxepin
имапреминаваткръвно-мозъчната
H1 и H2 антихистаминова бариера
активност
и също
е класифициран
като трицикличен
Те трудно
и имат
намалена
или липсваща
антидепресант.
седативност.(16)
Дозират
се еднократно,
нероля,
потенцират
действието
на алкохолаефекти
и при тях не
Хистаминът
играе важна
физиологична
проявявайки
своите разнообразни
посредством
4 подтипа рецептори
(Таблица
3), като по-голямата
отгенерация
алергичнитесареакции
се наблюдава
тахифилаксия.
(10) Повечето
Н1-антихистамини
от част
втора
били
са медиирани
7, 12). Чрез фармакология,
Н1-рецептора хистамина
увеличава
изследвани
обстойночрез
по Н1-рецептора.
отношение на(1,клиничната
ефикасност
и безопасност.
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капацитета антиген-представящитеклетки, повишава освобождаването нахистамин и други
медиатори от мастоцити и базофили,подтискахуморалнияимунитет, стимулира TH1
priming,ТН1 пролиферациятa, продукцията на IFN-γ, експресията на клетъчната адхезионна
молекула и хемотаксиса на еозинофили и неутрофили.(1, 13)

посредством 4 подтипа рецептори (Таблица 3), като по-голямата част от алергичните реакции
са медиирани чрез Н1-рецептора. (1, 7, 12). Чрез Н1-рецептора хистамина увеличава
капацитета антиген-представящитеклетки, повишава освобождаването нахистамин и други
медиатори от мастоцити и базофили,подтискахуморалнияимунитет, стимулира TH1
Обзори
priming,ТН1 пролиферациятa, продукцията на IFN-γ, експресията на клетъчната адхезионна
молекула и хемотаксиса на еозинофили и неутрофили.(1, 13)

Таблица 3.Субтипове хистаминови рецептори

Таблица 3.Субтипове хистаминови рецептори

Експресия

Клинично/потенциално използване на
антихистамини

H1 р-р

ЦНС неврони, гладко мускулни клетки (съдови,
респираторнии ГИ), ССС, неутрофили,
еозинофили, моноцити, макрофаги, ДК-и, T и B
клетки, ендотелни клетки, епителни клетки

Алергичен ринит, алергичен конюнктивит, уртикария;
използвани при много други алергични и неалергични
болести, вкл. болести на ЦНС

H2 р-р

Стомашни париетални клетки, гладки мускули,
ЦНС, ССС, неутрофили,еозинофили,
моноцити,макрофаги, ДК-и, T и B клетки,
ендотелни клетки, епителни клетки

Пептична язва на стомаха и/или дуоденума и
резофагит

ЦНСи периферни неврони, ССС, бял дроб,
моноцити, еозинофили, ендотелни клетки

Потенциално полезни при алергичен ринит и
неврологични нарушения, вкл. Болест на Алцхаймер,
синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието,
шизофрения, епилепсия, нарколепсия и невропатна
болка; обезитет

Неутрофили, еозинофили, моноцити, ДК-и,
лангерхансови клетки, T клетки, базофили,
мастоцити, фибробласти, костен мозък,
ендокринни клетки и ЦНС

Потенциално полезни при алергичен ринит, атопичен
дерматит/екзема, астма и други хронични
възпалителни и автоимунни нарушения

H3 р-р

H4 р-р

H3-антихистамини водят до увеличаване на норепинефрина и може да имат благоприятен
Втора генерация H1-антихистамини
Генерации наефект
H1-антихистамини
деконгестантен
при пациенти с или без алергичен ринит с или без приложение на Н1Н1-антихистамините
от втора генерация
антихистамини. (1, 14, 15) Н4-антихистамини може да играят
важна роля в даунрегулацията
селективПърва
генерация
на
възпалението
при H1-антихистамини
пациенти с алергичен ринит симат
или безподобрена
приложениеH1-рецепторна
на Н1-антихистамини

H1-антихистамините от първа генерация имат ниска рецепторна селективност
и често водят до антимускаринови, антиα-адренергични и антисеротонинови ефекти. Антимускариновите ефекти включват
мидриаза, сухота в очите, сухота в устата,
констипация и задръжка на урина. Възможни
антисеротонинови ефекти са увеличен апетит
и наддаване на тегло, а анти-α-адренергичните
ефекти включват замаяност и ортостатична
хипотония. (1)

ност, по-бързо начало на действие, по-голяма
продължителност на действие и по-малко
странични ефекти (10, 16, 17, 19)
Те трудно преминават кръвно-мозъчната
бариера и имат намалена или липсваща седативност.(16) Дозират се еднократно, не потенцират действието на алкохола и при тях
не се наблюдава тахифилаксия. (10) Повечето Н1-антихистамини от втора генерация са
били изследвани обстойно по отношение на
клиничната фармакология, ефикасност и безопасност.

H1-антихистамините от първа генерация
лесно преминават кръвно-мозъчната бариера
и заемат/окупират Н1-рецептори, намиращи
се на постсинаптичните мембрани на хистаминергичните неврони в ЦНС и потенциално
водят до потискане на ЦНС, което обяснява
тяхното седативно действие, водещо до нарушено представяне в училище и на работното
място. (10, 16, 17, 18). Дозират се няколко пъти
дневно и при тях се наблюдава тахифилаксия.
(10)

Съществуват различия във фармакологията на отделните втора генерация H1 – антихистамини (Таблица 4). (5)
Ефикасност на Н1-антихистамините
На базата на добре разработени рандомизирани контролирани проучвания и мета-анализи на такива проучвания, съществуват силни доказателствата за ефикасност и безопасност на втора генерация Н1-антихистамини
при пациенти с алергичен ринит, алергичен
7
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Съществуват различия във фармакологията на отделните втора генерация H1 –антихистамини
(Таблица 4).(5)

Таблица 4.Фармакология на втора генерация H1-антихистамини
Таблица 4.Фармакологиянавторагенерация H1-антихистамини
Афинитет на
свързване с
рецепторите,
Ki,nmol/L
(SEM)

tmax, h
(SD)

Начало на
действие, h

Продължителност на
действие, h

t1/2, h
(SD)

Обем на
Свързване с
разпределение протеините, %
(Vd), L/kg
(SD)

Cetirizine

47.2 (10)

1.0 (0.5)

0.7

24

6.5–10

0.56

93

Desloratadine

0.87 (0.1)

3

3

24

27

>100

95

Ebastine/carebastine

51.7 (6.8)

2.6 (5.7)

1-3

24

10.3 (19.3)

90–14

>95

Fexofenadine

175 (68)

2.6

1–2

24

14.4

5.8 (0.7)

60–70

Levocetirizine

2.0 (0.1)

0.8 (0.5)

0.5

>24

7 (1.5)

0.33

96

Loratadine

138 (23)

1.2 (0.3)

3–4

24

7.8 (4.2)

119

98

Mizolastine

22 (6)

1.5

1

24

12.9

1.4

98

Rupatadine

1.6

0.75

2

24

5.9

143

>95

Ki = Инхибиторна константа: колкото е по-ниско количеството на лекарството, необходимо за инхибиране на
H1R, толкова по-голям е неговия афинитет

Ki = Инхибиторна константа: колкото е по-ниско количеството на лекарството, необходимо за Ефикасност
инхибиране на
на Н1-антихистамините
H1R, толкова по-голям е неговия афинитет

На базата на добре разработени рандомизирани контролирани проучвания и мета-анализи на
такива проучвания, съществуват силни доказателствата за ефикасност и безопасност на втора
генерация Н1-антихистамини при пациенти с алергичен ринит, алергичен конюнктивит и
уртикария.
силни доказателствата
за използване наИзползване
H1-антихистамини
приатопичен
на H1-антихистамини
конюнктивит
и Няма
уртикария.
Няма силни докадерматит, астма, анафилаксия, неалергичен ангиоедем, инфекции
на
ГДП
(простуди),
при специални ситуации среден
зателства за използване на H1-антихистамини
отит, синузит, назални полипи, неспецифична кашлица, неалергичен, неспецифичен пруритус,
H1-aнтихистамините са едни от най-често
приатопичен
астма, анафилаксия,
безсъние,дерматит,
периоперативнаседация,
аналгезия, тревожност, серотонинов синдром, акатизия,
използваните лекарствени средства във всичнеалергичен
инфекции вертиго.(1)
на ГДП
мигрена ,ангиоедем,
морска болест/кинетоза,

ки възрасти и в множество ситуации. И въпре(простуди), среден отит, синузит, назални поки че
като цяло притежават
ръководства
препоръчват
втора генерация
H1-антихистамини
за първадобър
линия профил на
липи, Настоящите
неспецифична
кашлица,
неалергичен,
лечение напруритус,
алергичен ринит
и уртикария.
(17, 20). Според
консенсуса
за лечение
на уртикария
безопасност,
само
H1-антихистамините
от
неспецифичен
безсъние,
периопе(EAACI/GA2LEN/EDF/WAO) се препоръчва ако симптомите
персистират
след две седмици,
втора
генерация
са
проучени
специфично
по
ративна седация, аналгезия, тревожност, серокато втора линия да се увеличи дозата до четири пъти
на модерните
втора генерация
H1- за безопасотношение
на по-важните
аспекти
тонинов
синдром, акатизия,
мигрена,
морска че повишаването
антихистамини.(20)
Проучвания
са показали,
на
дозите
е
по-ефективно
ност. При специалните клиничнив ситуации
болест/кинетоза,
редуциранетовертиго(1).
на симптомите на ХУ, отколкото лечението със стандартни дози H1трябва да се оценяват както клиничния опит,
антихистамини. (20, 21, 22)
така и конкретните фармакологични характеНастоящите ръководства препоръчват
ристики
на всяка молекула. (Таблици 5 и 6)
на H1-антихистамини
специални
ситуации
втора Използване
генерация H1-антихистамини
запри
първа
(23)
H1-aнтихистамините са едни от най-често използваните лекарствени средства във всички
линиявъзрасти
лечениеи на
алергичен ринит и уртикав множество ситуации.И въпреки че като цяло притежават добър профил на
рия. (17,
20). Според
консенсуса за лечение
безопасност,
само H1-антихистамините
от втора генерация
са проученикъм
специфично
по
Изисквания
H1-антихистамините
на уртикария
(EAACI/GA2LEN/EDF/WAO)
се
отношение на по-важните аспекти за безопасност.
При специалните
клинични
ситуации
Според ARIA H1-антихистамините трябтрябва ако
да сесимптомите
оценяват както
клиничния опит,
фармакологични
препоръчва
персистират
след така иконкретните
ва да отговарят
на няколко изисквания. Да
характеристики
на
всяка
молекула.
(Таблици
5
и
6)
(23)
две седмици, като втора линия да се увеличи
имат мощна и селективна активност върху H1
дозата до четири пъти на модерните втора герецепторите, допълнително антиалергично
нерация H1-антихистамини.(20) Проучвания
действие, без клинично значими фармакокиса показали, че повишаването на дозите е понетични взаимодействия с храна, лекарства
ефективно в редуцирането на симптомите на
или чревни протеини, без взаимодействие с
ХУ, отколкото лечението със стандартни дози
cytochrome P450 и без влияние върху други боH1-антихистамини. (20, 21, 22)
лести (за избягване на токсични реакции). По
8
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Таблица 5. H1- антихистамини от 2-ра генерация при специални популации – Бъбречна
недостатъчност
6
Таблица 5.H1- антихистамини от 2-ра генерация при специални популации – Бъбречна недостатъчност
Лекарство

Екскреция с
фецес

Бъбречна
екскреция

Коментари

Bilastine
Лекарство

67%
Екскреция с
фецес

33%
Бъбречна
екскреция

Bilastine
Desloratadine

67%
47%

33%
45%

Не
е необходимо да се адаптира дозата.Да се избягва
Коментари
едновременното приложение на bilastine и P-gp инхибитори при
пациенти с умерена до тежка бъбречна недостатъчност
Не е необходимо да се адаптира дозата.Да се избягва
Да
се използва с повишено
внимание
приитежка
бъбречна при
едновременното
приложение
на bilastine
P-gp инхибитори
недостатъчност
пациенти с умерена до тежка бъбречна недостатъчност

Ebastine
Desloratadine

47%

66%
45%

Fexofenadine
Ebastine

80%

11%
66%

Levocetirizine
Fexofenadine

13%
80%

85%
11%

Адаптиране на дозата според креатининовия клирънс.
Не е необходимо да се адаптира дозата
Противопоказан ако е <10 ml/min

Mizolastine
Levocetirizine

84-95%
13%

8-15%
85%

Rupatadine
Mizolastine

61%
84-95%

35%
8-15%

Не
е определено
Адаптиране
на дозата според креатининовия клирънс.
Противопоказан ако е <10 ml/min
Не се препоръчва поради липса на опит
Не е определено

Таблица 5.H1- антихистамини от 2-ра генерация при специални популации – Бъбречна недостатъчност

Не
да се адаптира
дозатапри тежка бъбречна
Да есенеобходимо
използва с повишено
внимание
недостатъчност
Не е необходимо да се адаптира дозата
Не е необходимо да се адаптира дозата

Rupatadine6.H1- антихистамини
35%генерация при Не
се препоръчва
на опит недостатъчност
Таблица
от 2-ра
специални
популации
– липса
Чернодробна
Таблица 6. 61%
H1-антихистамини
от 2-ра генерация
припоради
специални
популации – Чернодробна

Лекарство
недостатъчност

Чернодробен метаболизъм

Фaрамакологични
взаимодействия

Адаптиране на дозата при чернодробна
недостатъчност (ЧН)

Таблица 6.H1- антихистамини от 2-ра генерация при специални популации – Чернодробна недостатъчност

Лекарство
Bilastine

Чернодробен метаболизъм
Не

Фaрамакологични
Не
взаимодействия

Адаптиране на дозата при чернодробна
Не е необходимо
недостатъчност (ЧН)

Desloratadine
Bilastine

Много
екстензивен до
Не
3-hydroxydesloratadine

Малко
вероятни
Не

Не
Не ее необходимо
необходимо

Desloratadine
Ebastine

Много
екстензивен
до
Да,
carebastine
CYP3A4,
3-hydroxydesloratadine
CYP2J
и CYP4F

Малко вероятни
Да

Не ее необходимо
необходимо при лека и умерена ЧН.При
Не
тежка ЧН да не се прилага повече от 10 mg

Ebastine
Fexofenadine

Да, carebastine CYP3A4,
5%
CYP2J и CYP4F

Да
Не

Не е необходимо при лека и умерена ЧН.При
тежка ЧН да не се прилага повече от 10 mg

Levocetirizine
Fexofenadine

14
5%%

Малко
вероятни
Не

Не
Не ее необходимо
необходимо

Mizolastine
Levocetirizine

Повече
14 % от 65%
Главно UGT,CYP3A4

Да
Малко вероятни

Противопоказан
Не е необходимопри тежка ЧН

Rupatadine
Mizolastine

Екстензивен
ч.др.
Повече от 65%
метаболизъм
(desloratadine)
Главно UGT,CYP3A4
CYP3A4, билиарно
елиминиране
Екстензивен ч.др.
метаболизъм (desloratadine)
CYP3A4, билиарно
елиминиране

Да
Да

Не
се препоръчвапри
поради
липса
Противопоказан
тежка
ЧН на опит

Да

Не се препоръчва поради липса на опит

Rupatadine

Изисквания към H1-антихистамините
Според ARIA H1-антихистамините трябва да отговарят на няколко изисквания. Да имат
мощна
и селективна
активност върху H1 рецепторите, допълнително антиалергично действие,
Изисквания
към H1-антихистамините
отношение
на ефикасността
да са ефективни
не предизвикват
седацияили
иличревни
когнитивни или
без
клинично
значими
фармакокинетични
с храна, лекарства
Според ARIA H1-антихистамините
трябва взаимодействия
да отговарят на няколко
изисквания.
Да имат
при
интермитентен
и
персистиращ
алергичен
психомоторни
нарушения,
без
антихолинерпротеини,
без взаимодействие
cytochrome
P450 и без допълнително
влияние върху антиалергично
други болести (за
мощна и селективна
активностсвърху
H1 рецепторите,
действие,
ринит,
при всички
назални
симптоми,
вкл. обгична активност,
увеличаване
избягване
на токсични
реакции).
По отношение
на ефикасността
да лекарства
са без
ефективни
без клинично
значими
фармакокинетични
взаимодействия
с храна,
или при
чревнина теглото,
струкцията,
да
подобряват
очните
симптоми
и
без
кардиотоксичност,
с
възможно
интермитентен
и персистиращ салергичен
ринит,
всички
назални
вкл. (за използване
протеини, без взаимодействие
cytochrome
P450при
и без
влияние
върхусимптоми,
други болести
даобструкцията,
има проведени
приПо
малки
деца ина
при
бременност
кърмене,при
да
има проведени
да проучвания
подобряват
очните
симптоми
даефикасността
има проведени
малки
избягване
на токсични
реакции).
отношение
дапроучвания
саиефективни
при
и
възрастни
пациенти
за
оценка
на
ефикасност.
По
отношение
на
страничните
ефекти
дапацие
и деца
възрастни
пациенти
за
оценка
на
ефикаспроучвания
при
малки
деца
и
възрастни
интермитентен и персистиращ алергичен ринит, при всички назални симптоми, вкл.
не
предизвикват
седация
или
когнитивни
или
психомоторни
нарушения,
без
ност.
По
отношение
на
страничните
ефекти
да
нти
за
оценка
на
безопасност
и
проспективни
обструкцията, да подобряват очните симптоми и да има проведени проучвания при малки
деца и възрастни пациенти за оценка на ефикасност. По отношение на страничните ефекти да
не предизвикват седация или когнитивни или психомоторни нарушения, без
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постмаркетингови анализи за безопасност.
Фармакодинамичните изисквания включват
бързо начало на действие, продължително действие, позволяващо дозиране веднъж дневно и
липса на потенциал за развитие на толеранс
(тахифилаксия).(17)
Бъдеще
Съществуват повече от 45 вида H1антихистамини, като те представляват найголемия клас лекарства, които се използват за

лечение на алергични заболявания.(1)
Днес H1-антихистамини продължават да
бъдат крайъгълен камък на фармакологичното лечение при пациенти с алергичен ринит,
алергичен конюнктивит и уртикария. (1)
Налице е оптимизъм, че H3- и Н4антихистамини евентуално покажат ефективност и безопасност при лечението на алергични заболявания като алергичен ринит, атопичендерматит и астма. (1, 14, 15)
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Наследствен ангиоедем –
пътят до диагнозата и нови
терапевтични стратегии
Резюме: Наследственият ангиоедем (НАЕ) е рядко заболяване, характеризиращо се с повтарящи се, самолимитиращи се епизоди на
отоци. Причинява се от дефицит на C1 - инхибитор. Той регулира няколко инфламаторни пътища, като пациенти с наследствен
ангиоедем имат интермитентни кожни или лигавични отоци, поради липса на контрол на локалната продукция на брадикинин.
Отоците обикновено се разгръщат в продължение на няколко часа
и могат да персистират няколко дни. В допълнение към орофарингеалния ангиоедем, безболезнените отоци засягат периферни
области, което причинява деформации или интерферират с работата и други ежедневни дейности. Ангиоедемът засяга стомашно-чревния тракт или коремни органи, причинява силна болка,
често с повръщане, поради едематозна чревна обструкция. Около 2% от отоците включват ларинкса и могат да бъдат фатални,
ако не се лекуват. Около 50% от пациентите имат ларингеални
отоци, които са потенциално фатални въпреки профилактиката.
Наскоро се появиха нови терапевтични възможности, които вече
са на разположение. До 2008 г. терапията за НАЕ се състоеше
от облекчаващи симптомите средства като обезболяващи, хидратация и прясно замразена плазма (FFP). Андрогените и FFP
често бяха използвани въпреки значителните странични ефекти.
Новите
терапии включват С1-инхибитор - както човешки плазма-производен, така и рекомбинантен, както и модулатори на контактната система като екалантид и икатибант. Всички тези продукти могат да се използват за лечение на остри пристъпи на наследствен ангиоедем, а С1инхибиторите може също да се използват и за профилактика.
Новите болест-специфични терапии се очертават като поефикасни, доказано е, че действат чрез плацебо-контролирани
проучвания, имат минимални странични ефекти и могат да се
използват за лечение на наследствен ангиоедем.
Ключови думи: НАЕ, брадикинин, C1-инхибитор, контактна система, комплементна система, оток, протеаза
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Summary: Hereditary AngioEdema (HAE) is a rare disease characterized by
recurrent, self-limiting episodes of swelling. Hereditary angioedema is
caused by deficiency of C1 inhibitor. This inhibitor regulates several inflammatory pathways, and patients with hereditary angioedema have intermittent cutaneous or mucosal swellings because of a failure to control
local production of bradykinin. Swellings typically evolve in several hours
and persist for a few days. In addition to orofacial angiooedema, painless
swellings affect peripheries, which causes disfigurement or interference
with work and other activities of daily living. Angioedema affecting the
gastrointestinal tract or abdominal viscera causes severe pain often with
vomiting due to oedematous bowel obstruction. About 2% of swellings
involve the larynx and can be fatal if untreated. About 50% of patients have
laryngeal swellings that are potentially fatal despite prophylaxis.
New therapeutic options have recently emerged and are now available.
Until 2008, therapy for HAE consisted of symptom relief with narcotics, hydration and fresh frozen plasma (FFP). Androgens and FFP are frequently used despite multiple, significant side effects.
Newer therapies include C1- inhibitor - both human plasma derived and
recombinant - as well as contact system modulators such as ecallantide and
icatibant. All of these products can be used for treatment of acute attacks of
HAE, and C1-inhibitors can also be used for prophylaxis.
New, disease-specific therapies have recently emerged which are more efficacious, are proven to work by placebo-controlled studies, have minimal
adverse effects, and can be utilized for the treatment of HAE.
Keywords: HAE, bradykinin, C1-inhibitor, contact pathway, complement
parhway, oedema, protease

Наследственият ангиоедем е рядко автозомно-доминантно заболяване, описано за
първи път като фамилна форма на ангиоедем
от William Osler през 1888г. Пример за имунодефицит, а от друга страна за псевдоалергична реакция. При НАЕ са налице отклонения в
нивата или функционалната активност на C1INH, като в 20-25% е резултат от спонтанна
de novo мутация. Приблизителна честота 1:50
000.
Известни са три типа НАЕ:
- тип 1 НАЕ с честота 80-85% от случаите се характеризира с намалени циркулиращи
нива на С1- INH
- тип 2 НАЕ ( 15-25%) се характеризира с
дисфункционален С1-INH
- тип 3 НАЕ ( препоръчва се този термин
да не се ползва, тъй като НАЕ тип 1 и 2 идентифицират два специфични типа С1-inh дефицит):
12

= идентифициран преди около 15г.
= обикновено е налице позитивна
фамилна история
= предоминантно засяга женския пол
= нормални антигенни и функционални
С1-INH нива
= предполагаема мутация в гена на
коагулационен фактор XII, предаваща се
автозомно-доминанто: AD-FXII-HAE
= липса на идентифицируем генетичен
дефект → Unknown HAE ( U-HAE)
= естроген-сензитивен ( провокира
се от орални контрацептиви, ХЗТ или
бременност)
=
по-често
фациален
или
орофарингеален ангиоедем
= късно начало на симтомите ( след
втората декада от живота)
= дълги безсимптомни интервали
между епизодите

Обзори
= уникална черта на този субтип –
хеморагии в мястото на ангиоедема
= липса на специфичен лабораторен
профил, диагнозата се базира на клинични
критерии – рекурентен ангиоедем
= липса на отговор на високи дози
антихистамини
Придобит С-INH дефицит
Често се асоциира с лимфопролиферативни заболявания и/или антитела ( автоимунни заолявания (SLE)) срещу C1 – INH ,
които са отговорни за консумация на С1- INH.
Стартира след 40-годишна възраст в 94% от
случаите, като фамилна история на ангиоедем никога не е налице. Характеризира се с

консумация на C1-INH и на компоненти на
класическия път на комплементната система
и по време на атаките, активация на контактната система с освобождаване на брадикинин. Гастроинтестиналните атаки са по-рядко
срещани. Редуцирани са антигенните нива на
С1-INH. Налице е сигнификантна рдукция на
С4.
С1-INH – функция <50% от нормалните
нива е потвърдителен тест. Голяма част от болните ( >70%) имат ниски нива на С1q.
У нас първият болен е диагностициран от
проф. Божков през 1973 г.
Приблизителна честота: 1: 109 000. В
Клиниката по Алергология е създадена база
данни, в която са описани и диспансеризирани
болните с НАЕ.
4

КЛАСИФИКАЦИЯ
НА АНГИОЕДЕМ
КЛАСИФИАЦИЯ
НА АНГИОЕДЕМ
без обрив
без обрив

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ на НАЕ
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ на НАЕ
С1-INH e широкоспектърен серин-протеазен инхибитор, член на серпиновата суперфамилия ( serpine protease inhibitor). Той е главен
инхибитор на няколко комплементни протеази
( C1r, C1s, MASP-1 и MASP-2), и протеази на
контактната система ( плазмен каликреин и активирания фактор на Hageman- FXIIa и FXIIf).
Също така инхибира и фибринолитичната
протеаза плазмин и коагулационната протеаза
FXIa. C1-INH е суициден инхибитор , формиращ 1:1 стехиометричен комплекс с таргетната протеаза, което се последва от очистване
на целия комплекс. При НАЕ, дефицитът на

функционален C1-INH позволява неконтролирана активация на тзи каскади, резултираща
в повишен васкуларен пермеабилитет и клинични симптоми. Първичният медиатор на
васкуларния пермеабилитет при НАЕ е брадикинин, който се свързва с рецепторите (В2R) върху васкуларните ендотелни клетки. Той
повишава васкуларния пермеабилитет чрез
разхлабване на връзките между васкуларните
ендотелни клетки чрез фосфорилиране на ендотелния клетъчен кадхерин. Експресията на
брадикинин се регулира от каликреин в контактната касакада. В2-рецепторът и плазмения каликреин са важни нови медикаментозни
таргети в НАЕ.

Пътища, инхибирани от С1-INH

6

C1-INHконтролира
контролира
активацията
в коагулационната,
комплементната
C1-INH
активацията
в коагулационната,
комплементната
и контактнаи каскади и
тези три
каскади
са
дисрегулирани
при
НАЕ.
контактна каскади и тези три каскади са дисрегулирани при НАЕ.

КЛИНИЧНА презентация
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НАЕ се манифестира клинично с рекурентен , локализиран субкутанен
или субмукозен оток с продължителност около 2-5 дни. Средна възраст на
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КЛИНИЧНА презентация
НАЕ се манифестира клинично с рекурентен, локализиран субкутанен или субмукозен
оток с продължителност около 2-5 дни. Средна
възраст на начало на симптомите е 8-12 г. Найчесто засегнатите органи са кожа, ГДП и стомашно-чревен тракт. Характерна е силно вариабилна
клинична експресия, от асимптомни случаи до
пациенти с животозастрашаващи пристъпи.
Отсъствието на асоциирана уртикария и побавното време на развитие на отока, разграничава
НАЕ от алергичния или анафилактичния ангиоедем. Асиметричният оток засяга най-често крайници, лице, гениталии, стомашно-чревен тракт.
Около 40-87% от отоците са предшествани ( до
16 часа) от продромална erythema marginatum,
умора или локален дискомфорт. АCE- инхибиторите не преципитират директно атаките, действат
чрез увеличаване на базовите концентрации на
локалния брадикинин.
Интраабдоминалният оток типично стартира като нискостепенен дискомфорт, абдоминално
раздуване и гадене за няколко часа преди фазата
на експониненциална прогресия с много силна
болка, с повръщане или диария и в някои случаи хиповолемичен шок. По време на фазата на
най-силна болка, рутинната Ро-графия може да
покаже раздути чревни бримки като показател за

обструкция, а УЗ може да покаже асцит. Липсва
асоциация с повишена температура, перитонеални белези или завишени левкоцити. Често е налице история на ненужна операция поради имитация на остър корем.
Симптомите на интраорален оток могат
да бъдат леки и бавнопрогресиращи за няколко
часа преди да навлезнат във фаза на бърза прогресия до асфиксия. Ларингеалният едем е найзначимата клинична манифестация. Възможен е
летален изход, вследствие на внезапна обструкция на ГДП и асфиксия.
Известни преципитиращи фактори не водят
неизменно до оток, но вместо това намаляват прага на начало на атаката.
Въпреки обратимостта на ангиоедема, неговата непредсказуема природа и в частност асоциацията със стресогенни ситуации, НАЕ резултира в трудности за пациента, неговото семейство
и работодатели, пропорционални на тежестта на
забояването. Инцидентите на оток варират от > от
1 оток/седмично до < 1/годишно.
Големи разлики в тежестта на заболяването
са били отбелязани във фамилии, които имат една
и съща мутация на С1-INH ген. По време на физичен и физиологичен стрес, по време на лечение
с АСЕ- инхибитор или след фармаколгична или
физиологична експозиция на естрогени, риска от
атаки се увеличава.

КОМПЛЕМЕНТЕН ПРОФИЛ ПРИ АНГИОЕДЕМНИТЕ СИНДРОМИ

8

ЛАБОРАТОРНА диагностика
Ниското ниво на С4 – служи за скрининг. С4 е нискък дори между атаките (
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ЛАБОРАТОРНА диагностика
Ниското ниво на С4 – служи за скрининг. С4 е нискък дори между атаките ( само
2% от случаите в норма). В по-малка степен
нискък С2 поради консумация , дължаща се
на активация на класическия път на комплемента. Плазмено С1-INH ниво < 50%
от нормалните стойности. Базирано на релативната честота на двата фенотипни варианта на НАЕ, 15 % от пациентите имат
нормални плазмени нива на С1-INH.
C1-INH активност в плазмата трябва да бъде изследвана в референтни лаборатории чрез хроматографски анализ или
ELISA. Предпочита се хроматогрфски анализ, поради по-високата предиктивна стойност ( приблизително 100%). Според WHO
– 1st International standarts for C1-inhibitor,
plasma and concentrate, диагнозата на НАЕ
се базира на две ниски нива на С4 и количествено и/или функционално ниво на С1INH, изследвани през 1-3 месеца. Ниското
ниво на С4 и ниската функционална активност на С1-INH за диагнозата на С-INH дефицит, имат 98-100% специфичност и 96%
негативна предиктивна стойност.
ДИАГНОЗА
Индикации за изследване включват
клинична суспекция или позитивна фамилна история. Средното забавяне между
началото на симптомите и поставяне на
диагнозата е >10 г. Забавянето е важно ,
защото конвенционалното лечение, като КС
и антихистаминови пепарати е малко вероятно да бъдат ефективни и защото повечето
смъртни случаи се появяват при тези, които
не са диагностицирани. Дефицитът на С4 и
нормалните концентрации на С3 са типични за НАЕ, дори при асимптомни пациенти.
Изследване < 1 г. възраст може да не
бъде надеждно и трябва да бъде потвърдено
след навършване на тази възраст. Генетич16

но изследване обикновено не е необходимо,
особено при позитивна фамилна история.
То понякога е полезно в потвърждаване
на НАЕ , в частност преди 1г. възраст и от
пъпна връв и може да допринесе в изследванията на тип III НАЕ.
КРИТЕРИИ за диагноза на НАЕ
Диагнозата се поставя на база на един
клиничен и един лабораторен критерий.
Когато клиничният критерий е фамилна
история, индивидът е асимптомен носител
на НАЕ.
► Клинични критерии:
●

●

●
●

Рекурентен субкутанен ангиоедем,
който е несърбящ, без хлътване,
не-еритематозен, самоограничаващ се и обикновено продължава >
12 часа без уртикария
Необяснима, рекурентна абдоминална болка (често придружена от
повръщане и диария), която спонтанно отшумява за 24-72 часа
Рекурентен орален, фарингеален
или ларингеален оток
Документирана фамилна история
на НАЕ

► Лабораторни критерии:
●

●

●

Антигенни концентрации на С1INH < 50% от нормалните стойности, получени при две различни изследвания след 1-годишна възраст
Функционални нива на С1-INH
< 50% (хроматографски анализ)
или < 84% (ELISA) oт нормалните
стойности, при две различни изследвания след 1-годишна възраст
Мутация на С1-INH ген , която модифицира протеинната синтеза или
функция

Диагностичен алгоритъм ( международен консенсус за
диагноза и лечение – 2010г.)
Обзори
Диагностичен алгоритъм (международен консенсус за диагноза и лечение – 2010 г.)

ТЕРАПЕВТИЧНИ стратегии –
минало, настояще и бъдеще

не на дългосрочна профилактика.
Новите възможности за лечение на НАЕ
драматично промениха ситуацията с преЛечението на пациентите с НАЕ цели да
на фокуса от симптоматично към
ТЕРАПЕВТИЧНИ
стратегиивключване
– минало,
настояще и
се избегне смъртността и да се редуцира заболест-специфично лечение. Медикаментозболеваемостта. Заболеваемостта е функция от
ното лечение дава възможност за ранно 10
лечечестотата и тежестта на атаките, а смъртностние на атаките, което предпазва от развитие
та от прогресията на ларингеалния едем. Прена инвалидизиращи симптоми и подобрява
поръчва се пациентите да бъдат обучени към
качеството на живот. До 2008 г. терапията се
домашно лечение за субкутанно или интравесъстоеше от облекчване на симптомите с обенозно приложение.
зболяващи средства, хидратация и прясно-заПристъпите, третирани в първите 6 часа
мразена плазма.
имат по-бързо облекчаване на симптомите с
Почти всеки пациент със С1-INH дефилипса на отсъ ствия и заболеваемост – прецит ще има епизоди на ангиодем през живота
димство на домашното лечение.
си със значителна заболеваемост и смъртност.
Необходими са внимателна оценка и инПървият епизод може да бъде (рядко) фатален;
затова всеки пациент се нуждае от план за ледивидуализиран подход при всеки пациент с
чение на острите периоди, независимо от теоценка на отношението полза/риск от започва17
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жестта и честотата на симптомите. Лечението
е скъпо струващо и трябва да се направи баланс между ранно лечние на пристъп и късно
лечение, резултиращо в значително увеличен
период на инвалидизация.
От решаващо значение е пристъпите да
се лекуват с ефективно лекарство колкото е
възможно по-рано. Според консенсусните
гайдлайни, всички пациенти с НАЕ, дължащ
се на С1-INH дефицит, дори те да са асимптомни, трябва да имат достъп до най-малко
един медикамент, одобрен за терапия „при поискване”.
Фармакотерапията при НАЕ
се категоризра в три подхода:
- лечение на остър пристъп;
- краткосрочна профилактика;
- дългосрочна профилактика.
Целите на лечението са да облекчи острата екзацербация с терапия “при поискване” и
да се намалят броя на атаките с профилактика.
Най-честите за идентифициране
тригериращи фактори са:

- локална травма (включваща 			
медицинска и дентална процедура);
- емоционален стрес;
- остра инфекция.
Тежестта на болестта може
да бъде влошена от:
- менструация;
- естроген – съдържащи
орални контрацептиви;
- ХЗТ;
- АСЕ-нхибитори;
- НСПВС.
Когато е възможно, пациентите трябва да
имат медикамент „при пискване” за лечение
на остър пристъп в къщи и трябва да бъдат
тренирани за самоприложението му.
Самостоятелното приложение
позволява:
- повишено качество на живот;
- повишена флексибилност и удобство;
- намаляване на времето на лечение;
- намалена тежест на атаките; 13
- намалени разходи.

АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ
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Плазма – производни C1-INH концентрати (pd-C1-INH)

14

Обзоривреме при живото-застрашаващи атаки.

Mедикаменти за остър пристъп на НАЕ
Mедикаменти за остър пристъп на НАЕ

Плазма – производни C1-INH
концентрати (pd-C1-INH)

Рекомбинантен C1-INH
(rh-C1-INH, conestat alfa)

Рекомбинантен C1-INH (rh-C1-INH, conestat alfa)

Ruconest се добива от мляко на генетичНалични са няколко pd-C1-INH (Cynryze,
но модифицирани
Berinert, Cetor).
На разположение
от доста
Ruconest
се добива от са
мляко
на генетично
модифицирани зайци.
зайци. Пациентите
Пациентите трябва
да се заек,
скринират
SPT
или sIgE
срещу заек,
години втрябва
Европейския
съюз, Канада,
Япония
да се скринират
със SPT
или иsIgE срещу
предисъс
да се
изпише
rh-C1преди дав сравнение
се изпишесrh-C1-INH.
че
Аржентина,
2008 г. са
САЩ.
Из- полуживот,
INH.а от
Въпреки,
ченалични
Ruconestв има
по-къс
pd-C1-INH Въпреки,
(3
има по-къс
полуживот,
сравнение
с
готвя се срещу
от фрационирана
плазма,
получена от 1Е Ruconest
24 часа), двата
са еквипотентни:
от rh-C1-INH
е еквивалентна
на в1Е
от
срещу 24 часа),
двата са еквиподонори, pd-C1-INH.
след това пастьоризирана
и нанофилЗаради краткия
t ½ се смята, чеpd-C1-INH
Ruconest е(3по-ефективен
в лечението
острата атака,
отколкото
в профилактика.
тентни: 1Е от rh-C1-INH е еквивалентна на 1Е
трирана.на
PdC1-INH
концентрати
се толерират
Ефективен
е при всички
локализации
наотНАЕ-атаки.
pd-C1-INH.Рекомбинантната
Заради краткия t ½ се смята, че
добре, и вирусна
трансмисия,
приписвана
на
технология
дава възможност
да бъдат получени
големи
количества внапълно
Ruconest
е по-ефективен
лечението на острановата генерация
pdC1-INH
не е докладвана.
функционален
C1-INH
протеин.
Ползите оттаrh-C1-INH
са, че не
носи риск от
атака, отколкото
в профилактика.
В средата
на месец
май 2015
г. фирма
патогени
и производството
на медикамента
може по-лесно
Ефективен
е при всички
локализации на
Behring кръвно-трансмисивни
оповести нова лекарствена
форма
за
да се контролира.
НАЕ-атаки. Рекомбинантната технология дава
i.v апликация
на Berinert, еквивалентна на повъзможност да бъдат получени големи количезнатата досега – съдържаща 1500 IU. Tой се
14
ства напълно функционален C1-INH протеин.
разтваря с 3мл. разтворител, което е предимПолзите от rh-C1-INH са, че не носи риск от
ство пред необходимостта за вливане на 30мл.
кръвно-трансмисивни патогени и производот наличната досега форма на пазара.
ството на медикамента може по-лесно да се
Новата лекарствена форма на Berinert
контролира.
1500 IU спестява време на здравните специалисти и пациенти в сравнение с Berinert 500
Кининови модулатори
IU. Отнема по-малко от половината от времето за подготовка, намалява времето за инфуIcatibnat acetate ( Firazyr) – субкутанен
зия, спестява време при живото-застрашаващи
синтетичен пептиден блокер на B2-R. Намаатаки.
19
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лява увеличения васкуларен пермеабилитет и
студии съобщават за ползи от нея при остри
подтиска вазодилатацията и екстрвазацията.
пристъпи. Имат спорна полза, заради съдържаЛицензиран в Европа през 2008г. за приложението на протеини на контактната система (прение от здравни професионалисти, а през 2011г.
каликреин и HMWK), осигуряващи допълнитеи за самостоятелно приложение.
лен субстрат за генериране на брадикинин,
кое16
Ecallantide ( Kalbitor) – рекомбинантен
то носи риск от засилване на пристъпа. Рискът
Тригериращ
- дентална,
хирургична процедура, стресогенни житейски
селективен инхибитор
на фактор
плазмения
каликреин.
от кръвно-преносими
болести
с FFP е по-висок
събития
(вкл.
болест
на
члн
от
семейството,
изпити,
търсене на работа).
Рутинното
Тък като има риск от анафилаксия, се препоръс pd-C1-INH.
Главно предимство на SDP
почистване на зъбите се счита за безопасно и от
не този
изисква
профилактика.
чва субкутано приложение само от специалист.
пред FFP е нейната изключителна безопасност
В близкото минало – средство на избор,
( инактивирани са вирусите с обвивка – HIV,
днес - втора линия медикаменти:
HBV, HCV, човешки Т-лимфотропен вирус).
- индицирана за пациенти с
Дългосрочна
профилактика
Преди по-новите
продукти да станат
начести
пристъпи
(
>24
дни/годишно,
дори
леки
или
>12 тежки/годишно) или
ПРОФИЛАКТИКА
лични се ползваха FFP ( прясно-замразена плазпреживява ларингеална атака, прекомерно отсъствие от работа или училище,
Включва краткосрочна
ма) или SDP (solvent
detergent-treated
значителна
тервожност, plasma),
лошо качество на живот.
и дългосрочна профилактика
съдържащи C1-INH. Няколко неконтролирани

17

16
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Атенюирани андрогени – те са ефективни за краткосрочна и дългосрочна
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Краткосрочна профилактика – предназначена за защита срещу ангиоедемна атака
при важни събития или известен тригериращ
фактор.
Тригериращ фактор - дентална, хирургична процедура, стресогенни житейски събития (вкл. болест на члн от семейството, изпити, търсене на работа). Рутинното почистване
на зъбите се счита за безопасно и не изисква
профилактика.
Дългосрочна профилактика - индицирана за пациенти с чести пристъпи (>24 дни/
годишно, дори леки или >12 тежки/годишно)
или преживява ларингеална атака, прекомерно
отсъствие от работа или училище, значителна
тервожност, лошо качество на живот.
Атенюирани андрогени – те са ефективни за краткосрочна и дългосрочна профи-

лактика, но дългосрочната употреба може да
има сигнификантни дозо-зависими нежелани събития (вкл.хепатоцелуларен карцином),
когато дозата >200mg.Danazol/дн. Те са найшироко проучени, с неизвестен точен механизъм на действие. Предполага се вероятно
увеличаване на ендогенната чернодробна синтеза на C1-INH. Важно е да се използва най18
ниската ефективна доза, за да се минимизират
нежеланите ефекти. Препоръчва се да се мониторират на всеки 6м. чернодробната функция ( вкл. УЗ изследване), липиден профил,
ПКК, урина, алфа-фетопротеин.
Антифибринолитици – използват се
когато атенюираните андрогени са контраиндцирани или лошо толерирани. Те са помалко ефективни от андрогените. Транексамовата киселина е по-ефективна от EACA.

МЕДИКАМЕНТИ
ЗА ПРОФИЛАКТИКА
МЕДИКАМЕНТИ
ЗА ПРОФИЛАКТИКА НАНА
НАЕ НАЕ
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СРАВНЕНИЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАЕ
СРАВНЕНИЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАЕ

ЛЕЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ: ДЕЦА,
ЖЕНИ ИСТРАТЕГИИ:
БРЕМЕННИ
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПРИ СПЕЦИАЛНИ
ТЕРАПЕВТИЧН

ГРУПИ: ДЕЦА, ЖЕНИ
Какво да очакваме?
И
БРЕМЕННИестрогенни нива в съчетание с пубертет , менопауза или ХЗТ,
Променените
На годишнатаили
сиусилят
среща на American
орални контрацептеви или бременност могат да провокират
Променените
естрогенни
в съче-пристъпи
Academy
of Allergy,
тенденцията
към
по-чести инива
по-тежки
при някои
жени с Asthma&Immunology
C1-INH
тание с пубертет, менопауза или ХЗТ, орал(AAAAI) през февруари 2015г. бяха пред19
ни контрацептеви или бременност могат да
ставени нови медикаменти, които са току-що
провокират или усилят тенденцията към поодобрени или в процес на разработване.
чести и по-тежки пристъпи при някои жени с
MAb3F7 – моноклонално антитяло среC1-INH дефицит.
щу фXII, високоафинитетно, инхибира негоПредпочитаната терапия при остър
вата протеолитична функция и предпазва от
пристъп на НАЕ при бременни е pd-C1-INH,
активация на контактната система. Би било
заради обширния опит с този препарат, вкл.
специфично лечение за профилактика на
при жени, планиращи бременност, както и за
НАЕ с дефицитен и дисфункционален C1дългосрочна профилактика.
INH , но и за тези с нормален C1-INH ( тип 3).
Ангиоедемните атаки по време на ражDX-2930 – човешко моноклонално антидане са относително редки – уместно е да има
тяло, инхибитор на активирания плазмен каналичен НАЕ-специфичен агент “при поисликреин, за профилактика на НАЕ. В моменкване”.
та е във фаза 2 на клинично пручване. КлиPd-C1-INH за i.v. приложение в домашни
нични данни от фаза 1b бяха представени на
условия е безопасен и ефектвен за деца споконгреса на EAACI в Бареселона през 2015г.
ред скорошно ретроспективно обсервационНе бяха докладвани сериозни НЛР, както и
но изследване ( Kreuz et al).
случаи на смърт. Субкутанната апликация е
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била добре толерирана.
BCS4161 – за профилактика, преминал
фаза 2 на проучване – перорален каликреинов инхибитор, водещ до намалена брадикининова продукция.

C1-INH ( Cynryze), комбиниран с рекомбинантна хиалуронидаза ( rHuPH20) за
субкутанно приложение за профилактика.
Проучването бе прeкратено, поради продукция на антитела срещу rHuPH20.
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Анафилаксия-лечение,
профилактика. Оценка на риска и
дългосрочна превенция
Резюме: Анафилаксията е спешно клинично състояние и всички
здравни специалисти трябва да бъдат запозати с неговото остро
и продължително протичане. Общоприети широкоразпостранени дефиници на анафилаксията са”сериозна застрашаваща живота генерализирана или системна реакция на свръхчувствителност” и „сериозна алергична реакция”, която e бърза в началото
и може да причини смърт. Тежките, животозастрашяващи реакции, въз основа на международни проучвания се изчисляват на
0.05-2%. Основните отключващи фактори са храна, медикаменти, ужилване от инсекти от разред Hymenoptera, в 20% от случаите етиологичния фактор остава неиндифициран. Относителното им значение варира в зависимост от възрастта и проучванията
в отделни географскитe области. Храните са най-честата причина за анафилаксия при деца като поленовата алергия и астма се
считат за важни рискови фактори.Медикаментозната алергия и
инсект-алергия са по-чести при възрастни отколкото при деца.
В сравнение с мъжете възрастните жени имат по-висока честота на анафилаксия като цяло и конкретно за растителни храни и
нестероидни противовъзпалителни средства/НПВС/. Анафилаксията е спешно състояние и бързата оценка и лечение са от критично значение-медикамент-от първа линия е интрм.адреналин.
Принципите на лечение се прилагат при всеки един пациент с
анафилаксия независимо от всички отключващи фактори, които
могат да присъстват по всяко време на острия епизод. Първоначалното базисно лечение, което всички здразви специалисти
трябва да могат да го осигурят дори и в зона на ниска степен на
ресурсите е животоспасяващо. По-нататъшното проследяване на
пациента от специалист е от съществено значение за доказване
на възможните етиологични фактори, оценка на риска, както и
за предотвратяване на бъдещи епизоди чрез разработване на персонализирани стратегии за намаляване на риска, включително и
провеждане на алерген-специфична имунотерапия. Обучение
на пациентите и техните придружители е също от съществено
значние.
Ключови думи: анафилаксия; системна алергична реакция; епинефрин/адреналин/; авто-инжектор; хранителна алергия; медикаментозна алергия; инсект алергия; имуномодулация.
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Summary: Anaphylaxis is a clinical emergency, and all healthcare
professionals should be familiar with its recognition and acute
and ongoing management. Worldwide, anaphylaxis definitions in
common use are: “a serious, life-threatening generalized or systemic
hypersensitivity reaction” and “a serious allergic reaction that is
rapid in onset and might cause death. Lifetime prevalence based
on international studies is estimated at 0.05% - 2%. Key triggers
include food, drugs, and Hymenoptera sting insects; in up to 20%, the
elicitor is not identified. Their relative importance varies with age and
geography studied. Foods are the most frequent cause of anaphylaxis
in children, with pollen allergy and asthma being important risk
factors. Drug- and Hymenoptera venom-triggered anaphylaxis are
more common in adults than in children.Compared to males, adult
females have a higher frequency of anaphylaxis in general and
specifically to plant foods and nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAID).Anaphylaxis is a medical emergency, and prompt assessment
and management are critically important.First-line treatment for
anaphylaxis is intramuscular adrenaline.
The principles of treatment apply to all patients, with anaphylaxis
from all triggers, who present at any time during an acute episode.
Basic initial treatment what all healthcare professionals should be
able to provide, even in a low resource area is lifesaving. Specialist
follow-up is essential to investigate possible triggers, to perform a
comprehensive risk assessment, and to prevent future episodes by
developing personalized risk reduction strategies including, where
possible, commencing allergen immunotherapy. Training for the
patient and all caregivers is essential.
Key Words: anaphylaxis; systemic allergic reaction; epinephrine
(adrenaline); auto-injector; food allergy; drug allergy; Hymenoptera
venom allergy; immune modulation.

ЛЕЧЕНИЕ НА АНАФИЛАКСИЯ
В ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Анафилаксията е спешно състояние и
бързата оценка и терапия са от критично значение.
В този раздел на насоките се обсъжда
един комплексен подход към базисно лечение
като се подчертава първоначалната роля на
епинефрина в терапията. Прави се преглед и
на:
1. първоначално лечение на респираторен

дистрес, хипотония и шок.
2. използването на втора линия медикаменти като антихистамини, бета-2адренергични агонисти и КС.
3. лечение на анафилаксия рефрактерна
на приложеното лечение
4. продължителност на мониторинга в
болнична обстановка
Принципите на лечение се прилага за всеки един пациент с анафилаксия, независимо
от патофизиологичните механизми и провокиращите факторите, които могат да присъстват
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във всеки момент по време на острия епизод.
Базисното първоначално лечение е животоспасяващо, което всички здравни специалисти
трябва да могат да го осигурят дори и в зона с
ниска степен на ресурсите.
Неизпълнение на препоръките на WAO
за лечение на анафилаксия се потвърждава от
голямо проучване сред пациенти постъпили в
Спешни отделения, в което само 12% от пациентите с тежка анафилаксия са получили епинефрин, въпреки че 50% са получили антихистамин и 51% ГКС-препарат!

БАЗИСНО ЛЕЧЕНИЕ
Предварителни стъпки:
1) В наличност писмен протокол за
спешност за разпознаване и лечение на анафилаксия
2) Прекъсване на експозицията , ако е
възможно, напр. прекратяване на интравенозна инфузия на диагностично или лечебно
средство,
3) Оценка на циркулацията, дихателните
пътища, дишане, психическо състояние, кожата и телесното тегло

Fig. Basic management of anaphylaxis

26

Обзори
Бързо и едновременно:
4) „Зов за помощ” - осигуряване на спешна медицинска помощ
5) Епинефрин (адреналин) интрамускулно в средата от външната страна на бедрото,
0,01 мг / кг от 1:1,000 (1 мг / мл) разтвор, до
максимум от 0,5 мг (за възрастни) или 0,3 мг
(за деца)- дозата и се повтаря в интервал от
5-15 минути, ако е необходимо; повечето пациенти отговарят на 1 или 2 дози
6) Позициониране на пациента-легнал с високо разположени долни крайници-положение Тренделенбург (или в
състояние на комфорт, ако има респираторни проблеми и/или
повръщане)
Когато е индицирано по всяко време на епизода:
7) Кислород (6-8 л/минута) от маска за лице или назален катетър
8) Създаване интравенозно достъп чрез игли
или катетри с широки канюли (14 или 16 за
възрастни). Бързо незабавно вливане на водно-солеви разтвори 1-2 литра от 0,9% (изотоничен) физиологичен (напр. 50-10 мл/кг през
първите 5-10 минути за възрастен, или 10 мл /
кг – за дете)
9) Когато е посочено по всяко време започване на кардиопулмонална ресусцитация
с постоянна гръдна компресия-дълбочина за
възрастни 5-6 см.
В допълнение:
10) На чести и редовни интервали се следи кръвното налягане на пациента, сърдечна
честота, дишане, ако е необходимо- започване
на непрекъснат неинвазивен мониторинг
Причина за интрамускулно
приложение на епинефрин:
След интрамускулна инжекция в vastus
lateralis, абсорбцията е бърза и адреналина
достига централното кръвообращение бързо;
бързата абсорбция е важна защото сърдечния
арест може да настъпи до 5 минути след инжектиране на медикаменти, 15 минути след
ужилване от инсекти (отрова) 30 мин след
храна
Време зависимите и концентрация
зависимите фармакологични ефекти на епинефрина са потвърдени в нов in-vitro модел

на човешки съдови гладкомускулни к-ки като
ранното добавяне на епинефрин оказва съществено значение за инхибиране на отделянето
на PGE2, индуцирано от PAF. Епинефринът е
максимално ефективен само когато се инжектира незабавно, няколко минути закъснение
може да доведат до исхемична енцефалопатия
и смърт.
ЕPINEPHRINE/ADRENALINE/медикамент от първа линия, средство на избор
за лечение на анафилаксията. Той е α1,β1,β2адреномиметик и ефективно повлиява всички
симтоми на анафилаксията включително хипотонията, шока, обструкцията на ГДП.Това
лечение е животоспасяващо./таблца1/
Причини за липса на отговор от епинефрина:
 Грешка при поставянето на диагнозата;
 Неправилно позициониране на пациента;
 Бърза прогресия на анафилаксията;
 Бета-адренергичните блокери;
 Ниска доза;
 Късно инжектиране на адреналин
Втора линия медикаменти
Н1 антихистамин за интравенозна инфузия chlorpheniramine 10 мг (за възрастни), 2.55 мг (при деца) или дифенхидрамин 25-50 мг
(за възрастни) ,1 мг / кг, максимум 50 мг –деца
У нас Н1 антихистамини за интравенозна инфузия-Chlorpyramine hydrochloride/
Allergosan/amp.20mg; dimethindeni maleas/
Fenestil/amp 4mg/4ml-доза х 1 amp/8 ч- бавно
венозно за 30s β2-адренергичен агонист-салбутамол (albuterol) разтвор, 2.5 mg/3mL - 5 мг
/ 3 мл (за възрастни), деца-2.5mg/3ml даден на
всеки 20 минути х 3, след това на всеки 1-4
часа от небулизатор или специална маска
Кортикостероид за интравенозна инфузия хидрокортизон 200 мг (за възрастни), 100
мг (деца) или метилпреднизолон 50-100 мг (за
възрастни), 1 мг / кг, максимум 50 мг (деца)
H2-антихистамин за интравенозна инфузия ранитидин 50 мг (за възрастни) или 1 мг
/ кг, максимум 50 мг( деца)
Тези медикаменти не са животоспасява27
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Fig. Schematic illustration of the initial management of anaphylaxis

щи и това лечение е допълнително след първаначално приложения i.m.адреналин!/таблица 2/
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за базисно лечение
Първа линия медекамент-АДРЕНАЛИН
Втора линия медикаменти-O2, позициониране на пациента, инфузия на водно-солеви
разтвори, β2 агонисти, зов за помощ

 Глюкокортикостероиди:
1.Първоначално –венозно-доза 1-2 мг/кг
на 4-6 часа
2.6 часа по-късно 60 мг перорално
Prednisolon
 Комбинация от Н1 и Н2-блокери-1.
първоначално мускулно или венозно 2.6 часа
по-къно интрамускулно или венозно
ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ АНАФИЛАКСИЯ

Трета линия медикаментиН1и Н2-блокери, ГКС
 Бифазна анафилаксия-особена форма
като 2-та вълна от симптоми се наблюдават
в рамките на 1-72 часа, средно 6-8 часа асимтомен период. Среща при 23% при възрастни
и до 11% при деца. Забавеното приложение
на адреналин, недостатъчна доза адреналин,
невъзможност за приложение на ГКС многократно повишават риска от бифазна анафилаксия. Целта е да се профилактира тази 2-ра
вълна от симптоми, което става с приложението на две групи медикаменти:
28
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1.Останете с пациента
2. Търсете признаци за анафилаксия
3. Ако има такива, приложете адреналин
4. Повторете адреналина, ако е необходи-

5. Други лекарства, както е индицирано
(напр. кислород, бета-2 агонист, водно-солеви
разтвори, ахтихистамин, КС)
Лечение на рефрактерна анафилаксия
1.Ендотрахиална интубация, при плътен
оток на ларингса и не възможност за въвежда-
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Fig. As published in
the 2011 World Allergy
Organization (WAO)
Anaphylaxis Guidelines

не на тръбата-хирургична трахеостомия.
2. Борба с хипотонията и шок:
2.1. Адреналин-капкова интравенозна
инфузия със скорост 2 мкг/мин -1мл 0.1% /
1мг/ се разтварят в 500мл.течности се въвеждат бавно със скорост 1 мл-20 к-ки за минута /
бързото инжектиране може да даведе дофатални ритъмни нарушения/
2.2.Вазопресори: Ако болният не се повлиява / задълбочаване на хипотонията, цианоза диспнея/
-Dopamin/β1-адреномиметик с кардиоинотропно действие/ в доза 2.5-10 мкг/кг/
мин. При липса на ефект дозата се увеличава
двойно-до 15-20 мкг/кг/мин
-Norepinephrinum/L-Noradrenalin/-αадреномиметик-прилага се при липса на ефект
от адреналина и допамина-капково интравенозно със скорост 8-12 мкг/мин/2-3мл/мин/.
При достигане на систолно АН 90-100 mmHgдозата се намалява до 4 мкг/мин.
-При болни приемащи β-блокери АнШ
протича тежко, трудно се повлиява от епинефрина, а повишението на дозите води до токсични прояви върху сърдечни мускул. В този
случай за овладяване на хипотонията се инжектира Glucagon 1-5 мг венозно за 1 минута,

след което се продължава с инфузия 1-5 мг/час
(амп. 0.001)
- Ако има индикация се прилага общоприета антиаритмична терапия.
3.Болният е под непрекаъснато наблюдение 24 часа в клинична обстановка-поради
възможност за протрахиран ход или бифазна
анфилаксия.
ОЦЕНКА НА РИСКА.
ДЪЛГОСРОЧНА ПРЕВЕНЦИЯ
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ:
Прилагат се при болни с повишен риск за
развитие на анафилаксия
1.Да се прекъсне лечението с бета-блокери по време на периоди с повишен риск
2.Премедикация преди обща анестезия,
изследване с йод-контрастни вещества и при
прилагане на медикаменти-директни хистаминолибератори
3.Оптимизиране лечението на астма
преди обща анестезия или изследване с йодконтрастни вещества.
4. Изследване за сенсибилизация преди
лекарствена терапия-кожни проби, RAST.
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4. Изследване за сенсибилизация преди лекарствена терапия-кожни проби, RAST.

АБСОЛЮТНИ ИНДИКАЦИИИ
ЗА НАЙ-МАЛКО ЕДИН EAI
 Предшестваща анафилаксия предизвикана от храни, латекс, аероалергени;
 Предшестваща анафилаксия преди- Налични автоинжектори с адреналин 0.3mg/
звикана от физическо усилие;
0.5mg
 Предшестваща идиопатична анафилаксия;
 Съчитане на нестабилна/ средно
тежка и тежка БА с хранителна алергия
 Инсект алeргия при възрастни с
преживяна системна реакция /освен ако не
провеждат VIT/и деца с повече прояви от
кожни генерализирани реакции;
 Подлежащо клонално нарушение в
EAACI-EAI-ПРЕПОРЪКИ
кладвани при ultra-rush протоколите (няколко
Ма или повишени изходни нива на серумната
часа)АБСОЛЮТНИ
в сравнение
с rush –схемите
/за няколко
ИНДИКАЦИИИ
ЗА НАЙ-МАЛКО
ЕДИН EAI
триптаза с преживени системни реакции след
дни/.
ужилване от насекоми, даже и при пациенти на
VIT.

 Предшестваща анафилаксия предизвикана от храни, латекс, аероалергени;

 Предшестваща
анафилаксия предизвикана
от физическо усилие;
Имунотерапия
с храни:

Допълнителни индикации

за най-малко един EAI:

 Предходна лека до умерена алергична

реакция към фъстъци и/или орех;
 Тинейджъри или млади пациенти с хранителна алергия;

 Отдалеченост от медицинска помощ и
предишна лека до умерена алергична реакция
към храна, отрова /пчела, оса/, латекс, или аеро
алергени;

 Предходна лека до умерена алергична
реакция към минимални количества /следи/ от

храна.
ИМУНОТЕРАПИЯ
С ИНСЕКТ ОТРОВА/VIT/
 Ефективно предотвратява бъдещи алергични реакции и подобрява качеството на живот.
 Без алтернатива като животозапазващо
лечение -протекция 80-90% при възрастни и
98% при деца
 VITсе препоръчва при деца и възрастни
с анафилаксия + възрастни със системни кожни
реакции
 Рискът от системни реакции е нисък,
въпреки че е значим
 Повече неблагоприятни ефекти са до30

 Все още няма установени протоколи за
орална имунотерапия с храни! Имунотерапията
Съчитане
на нестабилна/
средно
тежка и тежка на
БА столерираната
хранителна алергия
може
да повиши
количеството
доза
с течение
на времето.
Инсект
алeргия
при възрастни
с преживяна системна реакция /освен ако не прове
VIT/и деца с
повече
прояви отсистемни
кожни генерализирани
реакции;
Значими
странични
ефекти
могат да възникнат, поради което в момента тези
Подлежащо клонално нарушение в Ма или повишени изходни нива на серумната
протоколи
несистемни
се препоръчват
в клиничната
прак- даже и при
триптаза
с преживени
реакции след
ужилване от насекоми,
тикана VIT.
пациенти
Допълнителни
индикации
за най-малко
един EAI:
 Нови
подходи
- предварително
лечение с
Предходна
лека
до
умерена
алергична
реакция
към
фъстъци
и/или орех;
omalizumab последван от комбинирана терапия
Тинейджъри или млади пациенти с хранителна алергия;
с omalizumab и ИТ с храни изглежда са обещаОтдалеченост от медицинска помощ и предишна лека до умерена алергична реак
ващиотрова /пчела, оса/, латекс, или аероалергени;
към храна,
Предшестваща идиопатична анафилаксия;

Предходна лека до умерена алергична реакция към минимални количества /след
храна.
Лекарствена

десенсибилизация:

ИМУНОТЕРАПИЯ
С ИНСЕКТ
ОТРОВА/VIT/
Провежда се в болнична
обстановка
по

установени протоколи.
Не се препоръчва при реакции на свръхчувствителност от
забавен тип, поради липса на контролирани
изследвания.

Идиопатична анафилаксия :
 продължава търсенето на скрити/нови
отключващи фактори;
 измерване изходното ниво на серумна
триптаза за изключване на мастоцитоза или дру-
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ги нарушения;
 ГКС и H1-антихистамини - профилактика за 2-3 месеца
ПРОФИЛАКТИКА
Adrenaline admixture
with snakebite antivenom
Единствено премедикацията с адреналин s.c. при прилагането на змийски антисерум при ухапване от змия намалява риска
от анафилаксия. Използването на хидрокортизон не намалява тежката нежелана реакция при прилагането на змийска противоотрова.
Ваксини: рядко предизвикват
анафилаксия!
 Пациентите с подобна история трябва да бъдат оценявани чрез кожни тестове с
ваксини и техните компоненти.
 Ако резултатите от теста са отрицателни, ваксината може да се прилага в обичайната доза и под наблюдение. Ако резултатът е положителен, то трябва да се прилага в равни дози под наблюдение.
 Пациенти с алергични реакции към
яйца, независимо от тежестта (без анамнеза
за клинична реактивност към противогрипни ваксини) може да получават годишни
ваксинации с тривалентна ваксина срещу
грип с ниско съдържание на оваалбумин
(остават за наблюдение 30 мин. в клинична обстановка, където евентуална анафилаксия може да бъде разпозната и лекувана
своевременно. При тези пациенти кожните
тестове с ваксината или разделяне на дозата
не е необходимо, но живи-атенюирани ваксини не се препоръчват.

Актуализация на препоръките
На редовни интервали от 2- 4г комисия
към WAO офциално ще направи преоценка
на насоките и ще ги актуализира в случай на
нови доказателства, преразглеждане на стратегията за тяхното разпостранение и изпълнение. Стремежът е широко разпостранение
на тези препоръки не само сред здравните
специалисти, но и сред останалото население, запознаване на обществото за наличие
на подобни реакции и необходимостта от
първаначално базисно лечение, което е животоспасяващо. EAACI-очаквана актуализация на препоръките през 2017година
Потенциални области
на проучване:
1.Количествено определяне специфични
рискови фактори за пациента
2. Разработването на бързи in vitro тестове или група от такива за потвърждаване на
клиничната диагноза
3. Разработването на ин витро тестове за
различаване на сенсибилизация от клиничния риск от анафилаксия и намаляване необходимостта от провокационни тестове.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анафилаксията е застрашаващо живота
състояние, но при своевременно и комплексно лечение в голям процент случай завършва благоприятно.
Рецидивите за възможни при нов контакт
със същия алерген.
Те са големи при рисковите контингенти
–атопични заболявания, инсект алергия, лекарствена и хранителна алергия.
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ТАБЛИЦА 1
B-C

Сила на препоръките
Фармакологични ефекти

на алфа-1 адренергичните рецептори
вазоконстрикция, увеличава съдово съпротивление (във всички органи и системи)
повишава кръвното налягане, намалява отока на лигавицата на дихателните пътища
на бета-1 адренергичните рецептори повишава миокардния контрактилитет
повишава сърдечния ритъм, коронарен кръвоток и продължителността на диастолата
на бета-2 адренергичните рецепторинамалява медиаторния отговор бронходилатация

Клинично значение

увеличава кръвното налягане и и повлиява хипотония и шок
намалява обструкцията на ГДП - ларинкса
намалява уртикария и ангиоедем
намалява хриповете

Потенциални нежелани ефекти след
обичайните дози епинефрин
от 0,01 мг / кг от 1:1,000 (1 мг / мл)
разтвор i.m. (не повече от 0,5
мг [възрастни] или 0,3 мг [дете])

бледност, тремор, тревожност, сърцебиене, виене на свят,главоболие

Потенциални странични ефекти след
епинефрин
предозиране (напр. прекалено бърза
интравенозна инфузия,
интравенозна болус доза, или грешка при
дозирането, напр.
интравенозно приложение на неразреден
1:1,000 (1 мг / мл) solutione)

камерни аритмии, хипертония, белодробен оток, сърцето
е потенциален таргетен орган в анафилаксия, затова, остър коронарен
синдроми (стенокардия, инфаркт на миокарда, аритмии) също могат да се появят при
нелекувана анафилаксия при пациенти с известна исхемична болест на сърцето и при
субклинично-протичаща КБ , и при пациенти (включително деца) без исхемична болест
на сърцето, при които симптоми се дължат на преходен вазоспазъм

тези симптоми
показват, че подходящата терапевтична доза е постигната

15
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Medication

H1 - antihistamines

Beta-2 Adrenergic agonists

Glucocorticoids

Фармакологични
ефекти

Блокери на H1 рецептори
намеление на кожни и лигавични
симтоми

на бета-2 рецепторите
увеличаване бронходилатация

намалена транскрипция на активени
гени, които кодират проинфламаторни
протеини; повлияват
късната фаза на алергичната реакция

Клинично значение

намаление на сърбежа, зачервяване,
уртикария, кихане, ринорея, но
не са животоспасяващи, защото
неповлияват обструкцията на
дихателните пътища хипотония / шок

намаляване на кашлицата,
задуха, но не са
животоспасяващи; неповлияват
обструкцията на ГДП,
хипотония / шок

начало на действие, отнема няколко
часове, поради това, не са животоспасяващи
в началните часове на анафилактичния
епизод, повлияват на протрахирания ход на
анафилаксия и бифазна анафилаксия

неблагоприятни
ефекти
(обичайната доза)

първо поколение лекарства
предизвика
отпадналост, сънливост и намаление
на когнитивните функции

тремор, тахикардия,
виене на свят, нервност

малко вереятни за къс период на терапия

неблагоприятни
ефекти (високи
дози)

екстремна сънливост, объркване,
кома, потискане на дишането;
парадоксално стимулиране на ЦНС припадъци (при бебета
и деца)

главоболие, хипокалиемия,
вазодилатация

малко вероятно

Коментар

над 14 различни H1-antihistamines
и много различни схеми на прилагане
са посочени като допълнителна
лекарства
в повечето, но не всички анафилаксия
насоки; роля не е доказана

използването при
анафилаксия се екстраполира
от приложението им при остра
астма, допълнително лечение
за бронхоспазъм, трябва да
бъдат назначени оптимално

различни глюкокортикоиди
и дози са представени в повечето, но не
всички анафилаксия насоки като допълнително
лечение ролята не е доказана, дозата зависи от
тежестта на епизода.
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Връзка на стреса като
невроендокринен фактор с
клиничния ход на болестта при
пациенти с хронична уртикария
Резюме: Хроничната уртикария се характеризира със сърбеж и
обриви, като точните причини, механизъм, рискови фактори и
медиатори, участващи в развитието, тежестта и прогнозата на
заболяването все още не са напълно изяснени. Заболяването се
асоциира с повишено активиране на мастоцитите и различни
възпалителни и имунологични реакции. Известно е, че има
връзка между хормоните и имунновъзпалителните процеси. От
една страна, хормоните регулират имунния и възпалителния
отговор, а от друга страна, възпалителните медиатори влияят
на хормоналния баланс. По този начин, нарушените функции
на невроендокринно-имунната система, дължащи се на
стрес и други фактори, може да се яви интересна теория за
патогенезата на уртикарията.
Ключови думи: Хронична уртикария, Патогенеза, Стрес, Невроендокринно-имунна система, Прогноза
Summary: Chronic urticaria is characterized by pruritus and wheals,
and remains a challenging condition since the exact cause,
mechanism, risk factors, and mediators involved in the disease
development, severity and prognosis have still remained unknown.
Thе disease is associated with increased activation of mast cells
and a variety of inflammatory and immunological reactions. It
is known that there is a relationships between hormones and the
immune-inflammatory processes. On one hand, hormones regulate
the immune and inflammatory response, and on the other hand,
the inflammatory mediators influence the hormonal balance. Thus,
dysfunctions of the neuroendocrine-immune system due to stress
and other factors seem to appear as a very interesting theory for
urticaria pathogenesis.
Keywords: Chronic urticaria, Рathogenesis, Stress, Neuroendocrineimmune system, Prognosis

34

Обзори
Хроничната уртикария е най-честият,
труден за терапевтично повлияване и адекватно проследяване дерматологичен проблем
в алергологичната практика. Липсата на достатъчно научни изследвания и доказателства
за влиянието на личностните, психологически
и социални фактори, психологичния и хормонален статус на пациентите с хронична уртикария ограничава възможностите на медицинските специалисти и води до пропуски в разбиранията за етиопатогенезата на заболяването и рисковите фактори за екзацербация, както
и на възможностите за използване на всички
налични терапевтични психологически и фармакологични стратегии и прийоми.
Уртикарията е хетерогенна група от заболявания, като всички видове и подвидове имат
общ отличителен модел на кожна реакция, изразяваща се в развитието на уртикариални лезии и/или ангиоедем и могат да бъдат резултат
от голямо разнообразие от подлежащи етиологични фактори (1).
Уртикариалният обрив
се характеризира с:
1. Централен оток с различни размери,
почти винаги заобиколен от рефлекторен еритем
2. Сърбеж или усещане за парене
3. Краткотраен характер, с изчезване на
оплакванията обикновено в рамките на 1-24
часа
Ангиоедемът се характеризира с:
1. Внезапен, изразен оток на долните слоеве на дермата и подкожието
2. Усещане по-скоро за болка отколкото
сърбеж
3. Често ангажиране на лигавиците
4. По-бавно преминаване в сравнение с
уртиките, което може да отнеме до 72 часа
Уртикарията е клинична диагноза, но хетерогенният характер на заболяването, многото подвидове и непредсказуемия ход на протичане – остра и хронична, лека и тежка, с чести
или по-редки екзацербации, правят поставянето на етиологична диагноза и периодичната
оценка на пациентите трудно. Задълбочените

анамнеза и обективно изследване обикновено са достатъчни за поставяне на диагнозата,
като е важно да се изключи тежко системно
заболяване чрез основните базисни лабораторни тестове.
Разширените изследвания при хронична уртикария трабва да са насочени според
придружаващите симптоми (обикновено при
продължителни, тежки и/или персистиращи
симптоми), по преценка на лекаря и обикновено включват: тестове за инфекциозни заболявания (например, Helicobacter pilory), функционални автоантитела, тиреоидни хормони
и антитела, кожни тестове, бедна на псевдоалергени диета в продължение на 3 седмици,
триптаза, автоложен серумен кожен тест, биопсия на кожна лезия и др. При пациентите
с физикална и индуцирана от други фактори
уртикария, трябва да влязат в съображение
съответните провокациенн тестове – с ниска
температура или топлина, натиск, физичесно
усилие, вода, ултравиолетови лъчи и др.
Една от най-важните диагностични процедури остава задълбочената, детайлна анамнеза, с която се търсят потенциалните провокиращи фактори за развитие на уртикария и
впоследствие за екзацербация на симптомите.
От особено значение са въпросите, свързани с
информация за (2):
1. Време на поява на болестта
2. Честота и продължителност на обривите
3. Дневни вариации
4. Връзка с почивните дни, празници,пътуване
5. Форма, размер и разпределение на обривите
6. Асоцииран ангиоедем
7. Асоциирани субективни симптоми като
сърбеж, болка
8. Фамилна и минала анамнеза за уртикария,
атопия
9. Минали или настоящи алергии, инфекции,
вътрешни заболявания или други възможни причини
10. Психосоматични и психиатрични заболявания
11. Хирургични имплантации и реакции по
време на операция
12. Стомашночревни проблеми
13. Провокация от от физически усилия
14. Прием на медикаменти (НСПВС, инжек35
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ции, имунизации, хормони, лаксативи,
супозитории, капки за очи и уши, алтернативни средства)
15. Корелация с прием на определена храна
16. Връзка с менструалния цикъл
17. Тютюнопушене
18. Професия/вид на работата
19. Хобита
20. Стрес (еустрес и дистрес)
21. Свързано с уртикарията качество на живот
и влияние на емоционалното състояние
22. Предишно лечение и отговор на терапията
Без значение от вида или тежестта на
състоянието, целта на лечението при всички
видове уртикария е постигане на пълна ремисия на симптомите (3). Терапевтичният подход
включва две стратегии, които трябва да влязат
в съображение при всеки пациент:
1. Идентифициране и отстраняване на
подлежащата причина(и) и тригери за екзацербация
2. Симптоматична терапия за облекчаване
на състоянието
Лечението на подлежащата причина е оптималната терапевтична цел, но за съжаление
е неприложимо при по-голямата част от пациентите, особено в случаите на хронична уртикария. Избягването на предизвикващите влошаване на състоянието тригери и стимули е
също от голямо значение, тъй като идентифицирането им за всеки отделен пациент би помогнало значително за постигане и задържане
на контрола на заболяването и подобряване на
качеството на живот.
При спонтанната остра и хронична уртикария, лечението на свързаните с инфекциозни и/или възпалителни процеси, включително
Helicobacter pylori –асоциирания гастрит, паразитни болести или хранителна или медикаментозна непоносимост могат да бъдат от полза в определени, подбрани случаи. В допълнение, някои фактори, като например нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС)
могат да предизвикат както поява, така и влошаване на съществуващата уртикария.
Хода на протичане на хроничната уртикария – периоди на ремисия и екзацербации зави36

си също от експозицията на хроничен и остър
стрес, като психологическият стрес може да
предизвика или да увеличи интензитета и разпространението на обривите и тежестта на
сърбежа, което предполага, че оптималните
терапевтични подходи, при таргетираните пациенти, трябва да включват и повлияване на
идентифицираните психологически фактори
(4-6).
Хроничната спонтанна уртикария е заболяване, което значително нарушава качеството
на живот на пациентите, увеличава преките и
косвени здравни разходи и има негативни социално-икономически последици поради намаляване на производителността с 20-30% (7,
8). Наличните данни показват, че уртикарията оказва значителен негативен ефект, както
върху обективното, така и върху субективното възприемане за здравното състояние. Така
например, резултатите от изследването на
O’Donnell и сътр. показват, че здравният статус на пациентите с хронична спонтанна уртикария е сравним с този, съобщаван от пациентите с коронарна болест на сърцето (9).
Допълнително, както здравният статус, така и
субективното удовлетворение при пациентите
с хронична спонтанна уртикария са по-ниски,
отколкото при здрави индивиди и пациенти с
респираторна алергия (10). Широко използваният, специфичен за хроничната спонтанна
уртикария въпросник (Chronic Urticaria Quality
of Life Questionnaire, CU-Q2oL) намира широко приложение в клиничната практика, като
служи за оценка на влиянието на заболяването
върху физическите, емоционални, социални и
практически аспекти, характеризиращи състоянието (11).
Стресът в патогенезата
на хроничната уртикария
От една страна, хроничната уртикария
и ангиоедем могат да доведат до значителен
стрес, а от друга – психологическият стрес
може да бъде фактор за поява, за по-тежко протичане и за екзацербация на заболяването (12).
Възможно обяснение е индуцираното от стреса отделяне на стрес хормони, които участват
в модулирането на имунните и възпалителни
клетъчни функции и нарушават правилното
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функциониране на невро-ендокринно-имунната система. Ролята на нервната и ендокринната система върху имунната реактивност се
изследва и доказва още през 70-те и 80-те години на миналия век от колектива на E. Sorkin
в Швейцария / 34,35,36,38 / като известен принос в това направление имаме и ние /37 /.
Стресът се определя като всяка ситуация,
която може да наруши равновесието между
живия организъм и околната среда. Във всекидневието човек постоянно е подложен на
стресови ситуации, като стрес на работното
място, психо-социален стрес или физически
стрес, в резултат на травма, хирургическа интервенция или различни патологични състояния.
Хормонални промени по време
на стрес (13,35,36)
В отговор на стрес, нивото на различни
хормони в организма се променя. Реакциите
на стреса са свързани с повишена секреция на
редица хормони включително глюкокортикостероиди, катехоламини, растежен хормон и
пролактин, ефектът от които е да се увеличи
мобилизацията на енергийни източници и да
се адаптира индивида към новите, променени
условия.
Кортизол
Активирането на хипофизо-надбъбречната ос е важна невроендокринна реакция в отговор на стреса, която осигурява оцеляването
на индивида. Стимулиране на тази ос води до
хипоталамусна секреция на кортикотропиносвобождаващ хормон (CRH), което от своя
страна води до образуването от хипофизата на
адренокортикотропин (ACTH), 8-lipotropin и
3-endorphin. Известно е, че CRH се експресира
локално в кожата, а при хронична уртикария
се наблюдава повишаване на експресията на
рецептора за CRH – CRH-R1 , който медиира
CRH-зависимата мастоцитна дегранулация.
Плазмените нива на тези хормони могат да
увеличат два до пет пъти по време на стрес
(14). Паравентрикуларното ядро на хипоталамуса е отговорно за интегрирания отговор на
организна в ситуации на стрес (15). Норепинефринът, серотонин и ацетилхолин медиират

много от неврогенната стимулация на CRF
продукцията (16).
Катехоламини
Стимулирането на хипофизо-надбъбречната ос е свързано с освобождаване и на катехоламини. Това води до повишаване на
сърдечния дебит, притока на кръв в скелетната мускулатура, задръжка на натрий, понижен
чревен мотилитет, кожна вазоконстрикция,
повишена кръвна захар, бронходилатация и
поведенческо активиране (17).
Вазопресин
Острият стрес води до бързо освобождаване на вазопресин от паравентрикуларното
ядро на хипоталамуса заедно с кортикотропин
освобождаващия хормон. Вазопресин може да
стимулира секрецията на ACTH от хипофизата чрез взаимодействие с V1b рецептора, потенцирайки ефекта на CRH. По време на хроничен стрес се наблюдава преференциална експресия на хипоталамусния вазопресин върху
CRH (18).
Гонадотропини
При стрес се наблюдава супресия на циркулиращите гонадотропини и гонадни стероидни хормони, което води до нарушаване на
нормалния менструален цикъл, а продължителната експозиция на стрес може да доведе
до увреждане на репродуктивната функция
(19, 20).
Половите хормони модулират имунните
и възпалителни клетъчни функции, включително мастоцитната секреция, и се свързват
с асоциираните с пола и менструалния цикъл
промени в податливостта и тежестта на някои автоимунни и възпалителни заболявания. Хроничната уртикария е приблизително
два пъти по-честа при жените, отколкото при
мъжете. Допълнително, уртикарията може да
се асоциира с някои заболявания и състояния,
характеризиращи се с хормонални промени,
включително ендокринопатия, менструалния
цикъл, бременност, менопауза и хормонални
контрацептиви или хормонална заместителна
терапия. Реакциите на свръхчувствителност
към ендогенни или екзогенни женски полови
37
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хормони може да участват в патогенезата на
уртикариалните лезии, свързани с естрогенния и автоимунен прогестеронов дерматит.
Хроничната уртикария е най-честа във
възрастта 11-40 години, след което честотата
показва тенденция на намаляване (21). Теоретично, липсата на флуктуация на нивата на
ендогенните естрогени в менопаузалния период може да е свързана с по-ниската честота
на уртикарията в сравнение с перименопаузалния и менструалния периоди.
Половите хормони участват в имунния
отговор чрез регулиране на матурацията, преживяемостта, активацията и функцията на
различни имунни клетки, като естрогените
стимулират хуморалния имунитет, а естрогените и прогестеронът са естествени имуносупресори (22, 37). Има данни, че естрогените
увеличават хистаминолиберацията от сенсибилизирани човешки базофили след стимулация с анти IgE (23). Естрадиолът може да
увеличи мастоцитната секреция, като този
ефект се потиска от естроген-рецепторния
антагонист tamoxifen. Прогестеронът и тестостеронът инхибират мастоцитната секреция,
като прогестеронът е показал способност да
инхибира хистаминолиберацията от базофилите на пациенти с хронична уртикария (24).
Kasperska-Zajac и сътр. съобщават за пониска серумна концентрация на дехидроепиандростерон сулфат (DHEA-S) при пациенти
с хронична уртикария с положителен и отрицателен автоложен серумен тест (25). Това
показва, че трябва да влезе в съображение
и влиянието на колебанията в хормоналния
статус и промените в нивата на половите хормони при оценката на факторите за появата,
хода и екзацербациите на хроничната уртикария. В допълнение, трябва да се има предвид възможното въздействие на естрогенните
миметици от околната среда и храните, върху
развитието на заболяванията, свързани с активиране на мастните клетки.
DHEA и DHEA-S са стероидни хормони,
секретирани от надбъбречната жлеза, които се конвертират в други хормони, включително естроген и тестостерон, които играят
важна роля за нормалното функциониране на
38

таргетните органи, в това число и на кожата.
Така, промяната в нивата на тези хормони
може да има значителни последствия, като се
предполага, че дефицитът им може да участва
в патогенезата на някои автоимунни заболявания (26).
Впоследствие, Kasperska-Zajac и сътр.
установяват, че наблюдаваното понижаване на
DHEA-S при хронична уртикария е свързано
с психологически дистрес чрез изследване на
връзката между психическия стрес и уртикарията с помоща на анализ на асоциацията на
серумния DHEA-S и менталния статус, оценен с различни тестове и въпросници (State
and Trait Anxiety Inventory, SOC Questionnaire
и Beck Depression Inventory) (27).
Изследвани са 54 пациенти с активна уртикария и 59 здрави доброволци, като резултатите показват, че пациентите с уртикария са
с по-ниска серумна концентрация на DHEA-S
(р = 0,01) и по-ниско ниво на SOC (р = 0.009),
както и по-висока степен на тревожност (р
<0.001) и депресия (р = 0.003). DHEA-S концентрацията корелира отрицателно с нивото на тревожност (р = 0.02) и депресия (р =
0.046), и положително с нивото на SOC (р =
0,03).
Тиреоидни хормони
Обикновено се наблюдава потискане на
тиреоидната функция по време на стресови
състояния, като нивата на Т3 и Т4 намаляват при стрес. Стресът инхибира секрецията
на тироид-стимулиращия хормон (TSH) чрез
действието на глюкокортикоидите върху централната нервна система (28).
Растежен хормон
Продукцията на растежния хормон (GH)
се увеличава по време на остър физически
стрес, като нивото му може да се увеличи
до два до десет пъти. Поради инсулин-антагонистичния му ефект, GH може да повиши
метаболитната активност. В условия на психологически стрес, обаче, промяна на нивата
на GH се наблюдава по-рядко, като по-скоро
може да има секреторен дефект при продължителен психо-социален стрес (29, 30).
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Пролактин
В зависимост от местната регулаторна
среда по време на стрес, нивото на пролактин
може да се повиши или понижи. Вазопресинът и хистидин-пептид-изолевцинът могат
да участват в секрецията на пролактин по време на стрес (31). Промяната на пролактиновите нива може да се повлияе на функцията
на имунната система или някои аспекти на
хомеостаза.
Инсулин
Инсулинът може да намалее по време на
стрес. Това, заедно с повишаването на антагонистичните хормони може да допринесе за
предизвикана от стрес хипергликемия (32).
Лептин
Стресът активира симпатикусовата нервна система (SNS) и цитокинът на мастната
тъкан – лептин стимулира активността на
SNS при животни (33). Brydon и сътр. изследват връзката между затлъстяването, нивата на
лептин и физиологичните отговори на остър
лабораторен стрес при 67 жени, като затлъстяването не е било свързано със сърдечносъдова или невроендокринна реактивност
към стреса. Резултатите показват, че жените с по-голяма талия имат по-голямо стресиндуцирано повишаване на плазмените лептин и интерлевкин-1 рецепторен антагонист
(IL-1Ra). По същия начин, жените с по-висок

базален лептин са показали по-голямо предизвикано от стреса повишаване на сърдечната
честота и интерлевкин-6, както и по-големи
понижения на вариабилността на сърдечната
честота. Изводът на авторите е, че лептинът и
IL-1Ra може да са определящо звено в зависимостта между обезитета, стреса и сърдечносъдовите заболявания.
В заключение, стресът отдавна се
свързва с нарушения в динамичното равновесие между нервната, ендокринната и имунната
система, като по този начин предизвиква или
влошава проявите на заболяването. Доказана
е връзката на някои чести кожни заболявания
с психологическия стрес, особено на невродерматозите като атопичен дерматит, псориазис, себорейна екзема, пруриго нодуларис,
лихен планус, хронична уртикария, алопеция
ареата и пруритуса. Сърбежът е може би найчесто срещаният симптом, свързан с повечето от тези възпалителни кожни заболявания,
като както острия, така и хроничния стрес водят до възникване или влошаване на сърбежа.
Многото медиатори, освободени системно или локално върху кожата в отговор на
стреса могат да увеличат сензорната инервация, up-регулират производството на други
пруритогенни агенти, да доведат до персистиране на неврогенното възпаление и да понижават прага на сърбежа.
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Диференциална диагноза
на обривите в детска възраст
Резюме: Обривите са една от най-честите причини за търсене на медицинска помощ. Това е симптом, който променя естествения вид на
кожата, понякога нарушавана цялостта и предизвиква значителен
дискомфорт и поражда страхове за тежко заболяване у пациента или
неговите родители. Поради това голяма част от свързваните с това
прегледи се провеждат в неотложен или спешен порядък.
Предвид голямото си етиологично разнообразие обривите винаги налагат извършване на широка ДД с оглед поставяне на точна диагноза,
провеждане на адекватно лечение , при необходимост, правилно насочване за хоспитализация или поставяне под карантина.
В настоящия обзор са разгледани физиологични състояния, алергични болести, контагиозни заболявания и генетична патология, харакетризиращи се с поява на екзантем.
Представената етиология на обривите в детската възраст демонстрира най-често срещаните в клиничната практиката причини за търсене на педиатрична, алергологична или дерматологична помощ. В
повечето случаи правилна диагноза може да бъде поставена още при
първичния преглед, но понякога е необходимо проследяване еволюцията на обрива, клиничното състояние, резултата от параклиничните
изследвания и ефекта от проведеното лечение, както и провеждане на
консултации с тесни специалисти от гранични специалности.
Развитието на диагностичните и терапевтични възможности на съвременната медицина осигурава все по-добри и своевременни грижи
на нашите пациенти.
Summary: Rashes are one of the most common reasons for seeking medical
help. This is a symptom that alter the natural appearance of the skin, sometimes violated integrity and causes significant discomfort and raises fears of
serious illness in the patient or his parents. Therefore, much of the associated examinations are conducted in emergency departments.
Given his great etiological variety rashes always require performing a wide
DD in order to make an accurate diagnosis, conducting adequate treatment,
if necessary, correct targeting of hospitalization or quarantine.
In this review are considered physiological conditions, allergic diseases,
contagious diseases and genetic pathology characterized with exanthema.
Presented etiology of rash in children showed the most common clinical
reasons for seeking pediatric, dermatology or Allergy assistance. In most
cases correct diagnosis can be placed even in the primary examination, but
sometimes necessary tracking the evolution of the rash, clinical condition,
results of laboratory studies , effect of the treatment, and consultation with
narrow specialists in border specialties.
Development of diagnostic and therapeutic possibilities of modern medicine ensures a better and timely care to our patients.
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Хиперпигментации.
склеродермия и др.
Уртикария пигментоза (мастоцитоза).Мутация на KIT/SCF в 4q12 и 12q22.
Инфилтрация на ограничени или обширни участъци с мастоцити. Рядко се среща
Генетични
болести – Прогерия, синдром на Rotmund-Thomson
органно засягане. Диагностични тестове – серумна триптаза и кожна биопсия. В 50%
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от случаите преминава през пубертета. Лечение с антихистамини, локални 5
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кортикостероиди, фототерапия.
от случаите преминава през пубертета. Лечение с антихистамини, локални
кортикостероиди, фототерапия.

Фиг. 6 Уртикария пигментоза (мастоцитоза). Невусен тип – петна café au lait (кафе с мляко).

Фиг.
пигментоза
(мастоцитоза).
Невусен
– петна
au lait
(кафе с мляко
Мономорфни,
овални,
добре отграничени
с р-р > Невусен
5 мм.
Нарастват
с възрастта
са патогномонични
Фиг.66 Уртикария
Уртикария
пигментоза
(мастоцитоза).
тип – тип
петна
café auиcafé
lait
(кафе
с мляко).
за
NF 1 при бройовални,
над 5. Мутация
в отграничени
17q – намалено
наНарастват
p21ras
(прото-онкоген).
Мономорфни,
овални,
добре
> 5 Нарастват
мм.
с възрастта
и са
Мономорфни,
добре
отграничени
с р-рсинхибиране
>р-р
5 мм.
с възрастта
и са Изследват се NSE, ЯМР, очна консултация.
патогномонични
заNF
NF11при
при
брой
5. Мутация
– намалено
инхибиране
патогномонични за
брой
наднад
5. Мутация
в 17qв–17q
намалено
инхибиране
на p21rasна p21ras
(прото-онкоген). Изследват
NSE,
ЯМР,
очна
консултация.
(прото-онкоген).
Изследватсесе
NSE,
ЯМР,
очна
консултация.
Фиг. 7.1. Петна тип café au lait.
Монголоидни петна (нарушена миграция на
меланоцити) – сакро-глутеална област. Имат сиво-синкав цвят с р-ри от няколко сантиметра до 2
длани.
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Фиг. 7 Питна тип café au lait.

Фиг. 7 Питна тип café au lait.

о).

6
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Фиг. 7 Монголоидни петна.

Еrythema exudativum multiforme. Остро , самоограничаващо се , често рецидиващо
състояние, дължащо се на IV-тип алергична реакция.

Фиг. 7.2. Монголоидни петна.

Фиг. 7В Монголоидни
50% от случаите спетна.
идиопатичен произход, в останалите се подозират медикаменти

Еrythema exudativum
multiforme.
Остро,
преминава.
и някои вируси
– HSV, EBV
и др.
самоограничаващо се, често рецидиващо
Тежките форми на тази реакция се асоОбривът
задържаалергична
на едно и също циират
място около
постепенно и
състояние, дължащо
се насеIV-тип
съсседмица,
синдромслед
накоето
Steven-Johnson
exudativum multiforme. Остро
, самоограничаващо се , често рецидиващо
преминава.
реакция. Еrythema
Lyell.
В 50% от
случаите сдължащо
идиопатичен
Лечението
състояние,
се напроизIV-тип алергична
реакция.е предимно симптоматично
форми медикаменти
на тази реакция се асоциират
със синдром
на Steven-Johnson
и Lyell.
ход, в останалитеТежките
се подозират
– антихистамини,
аналгетици,
локална
обраи някои вируси
–
HSV,
EBV
и
др.
ботка
на
кожата,
инфузионно
с
глюкозо-солеВ 50%Лечението
от случаите
с идиопатичен
произход,
в останалите
се подозират
медикаменти
е предимно
симптоматично
– антихистамини,
аналгетици,
локална
Обривът
се
задържа
на
едно
и
също
мяви
р-ри,
локални
кортикостероиди,
прекратяи някои
вирусина– кожата,
HSV, EBV
и др.
обработка
инфузионно
с глюкозо-солеви р-ри, локални кортикостероиди,
сто около седмица, след което постепенно
ване приема на подозираните медикаменти.
прекратяване приема на подозираните медикаменти.

Обривът се задържа на едно и също място около седмица, след което постепенно
преминава.
Тежките форми на тази реакция се асоциират със синдром на Steven-Johnson и Lyell.
Лечението е предимно симптоматично – антихистамини, аналгетици, локална
обработка на кожата, инфузионно с глюкозо-солеви р-ри, локални кортикостероиди,
прекратяване приема на подозираните медикаменти.

7

Фиг. 8 Еrythema exudativum multiforme.

фиг. 8 Еrythema exudativum multiforme.

фиг. 8 Еrythema exudativum multiforme.
Фиг.Steven-Johnson
9 Steven-Johnson
фиг.9

Фиг.на
10Lyell
синдром
фиг.10 синдром

на Lyell

Инфекциозни екзантеми - Морбили
Високо контагиозно, тежко заболяване, причинява се от РНК вирус – morbillivirus,
семейство Paramyxoviridae.
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7

фиг.12 петна на Филатов-Коплик

случаите, започва на лицето и шията и се разИнфекциозни екзантеми - Морбили
Рубеола
пространява към тялото. Характерен признак
Високо контагиозно, тежко заболяване,
са ретроаурикуларна
шийна лимфаденомепричинява се от РНК вирус – morbillivirus, сеСредно-тежкои контагиозно
заболяване. Причиняв
галия. Усложнения
–
артрит,
тромбоцитопемейство Paramyxoviridae.
Togaviridae. Протичащо
с темп < 39оС, отпаднало
ния, енцефалит.
Няма
специфично
лечение.
През 2014 г са загинали 114900 деца
наблюдава
в 50-80%
от случаите,
започва на лице
8
Защита при
ваксинация
в
95%.
въпреки ваксинално покритие от 85%.
тялото. Характерен признак са ретроаурикуларна
Протича с температура до 40оС, хрема,
Усложнения – артрит, тромбоцитопения, енцефал
Фиг. 13 Ретроаурикуларна и
кашлица, конюнктивит, петна на Филатов-КоЗащита при ваксинация в 95%.
фиг.9 Steven-Johnson
фиг.10това
синдром
Lyell
субокципитална лимфаденомегалия.
плик,
няколко дни след
сенапоявява
обрив
наИнфекциозни
лицето, разпространяващ
се
към
тялото.
екзантеми - Морбили
Усложнения - енцефалит, конюнктивит,
Високо контагиозно, тежко заболяване, причинява се от РНК вирус – morbillivirus,
отит,
диария,
пневмония.
семейство
Paramyxoviridae.
Няма специфично лечение – инфузионно,
През 2014 г са загинали 114900 деца въпреки ваксинално покритие от 85%.
антибиотично при конюнктивит, отит и пневПротича с температура до 40оС, хрема, кашлица, конюнктивит, петна на Филатовмония.
Коплик, няколко дни след това се появява обрив на лицето, разпространяващ се към
тялото.
Субституция с вит А. Често се развива
дефицит
времеконюнктивит,
на болестта.
Двепневмония.
дози
през
фиг.12
петна на Филатов-Коплик
Усложненияпо
- енцефалит,
отит, диария,
24ч.
По
данни
на
СЗО
намалява
смъртността
Няма специфично лечение – инфузионно, антибиотично при конюнктивит,
Рубеола отит и
с пневмония.
50%.
Средно-тежко контагиозно заболяване. Причинява се от Rubella virus, сем.
Субституция с вит А. Често се развива дефицит по време на болестта. Две дози през
Togaviridae. Протичащо с темп < 39оС, отпадналост и конюнктивит. Обрив се
24ч. По данни на СЗО намалява смъртността с 50%.
фиг.13
Ретроаурикуларна
и субокципитална
наблюдава в 50-80% от случаите, започва
на лицето
и шията и се разпространява
към
тялото. Характерен признак са ретроаурикуларна и шийна лимфаденомегалия.
Усложнения – артрит, тромбоцитопения, енцефалит. Няма специфично лечение.
Защита при ваксинация в 95%.

Фиг.14 Обрив при Рубеола

Фиг. 11 Обрив при морбили 			

Фиг.11 Обрив при морбили

фиг.13 Ретроаурикуларна и субокципитална лимфаденомегалия.

Фиг. 12 Петна на Филатов-Коплик

фиг.14 Обрив при Рубеола

фиг.14 Обрив при Рубеола

Рубеола
Средно-тежко контагиозно заболяване.
Причинява се от Rubella virus, сем. Togaviridae.
Протичащо с темп < 39оС, отпадналост и конюнктивит. Обрив се наблюдава в 50-80% от
46

Варицела
Остро, висококонтагиозно заболяване, самоограничаващо се заболяване. До достигане
на зряла възраст се инфектират повече от 88%
от популацията.Причинява се от VaricellaZoster virus.
Протича с температура, отпадналост

лимф

9

Обзори

Варицела

и
характерен
обрив.заболяване,
Обикновенно
протича се заболяване.
Фиг.17
Остро,
висококонтагиозно
самоограничаващо
До Малинов език при Скарлатина
леко,
но
са
възможни
и
тежки
усложнения
достигане на зряла възраст се инфектират повече от 88% от популацията.Причинява
като
пневмония,virus.
целулит, енцефалит, с-м на
се от Varicella-Zoster
Guillain-Barre.
9
Протича
с
температура,
отпадналост
и
характерен
обрив.
Обикновенно
протича леко,
Лечение симптоматично, acyclovir,
но са възможни и тежки усложнения като пневмония, целулит, енцефалит, с-м на
varicella zoster имуноглобулин (при високориGuillain-Barre.
Варицела
скови
пациенти).
Лечение
- симптоматично,
acyclovir,
varicella zoster
имуноглобулин
(при
Остро,
висококонтагиозно
заболяване,
самоограничаващо
се заболяване.
До
Фиг.
15
Обрив
при
Варицела
високорискови
пациенти).
достигане на зряла възраст се инфектират повече от 88% от популацията.Причинява
се от Varicella-Zoster virus.

10

Протича с температура, отпадналост и характерен обрив. Обикновенно протича леко,
фиг.17 Малинов език при Скарлатина
обрив
но са възможни и тежки усложнения като пневмония, целулит, енцефалит, с-м на Фиг. 18 Характерен
9
при Скарлатина
Guillain-Barre.
Лечение - симптоматично, acyclovir, varicella zoster имуноглобулин (при
Варицела
високорискови пациенти).

фиг.17 Малинов език при Скарлатина

Остро, висококонтагиозно заболяване, самоограничаващо се заболяване. До
достигане на зряла възраст се инфектират повече от 88% от популацията.Причинява
се от Varicella-Zoster virus.
Протича с температура, отпадналост и характерен обрив. Обикновенно протича леко,
но са възможни и тежки усложнения като пневмония, целулит, енцефалит, с-м на
Guillain-Barre.

фиг.15 Обрив при Варицела

Лечение - симптоматично, acyclovir, varicella zoster имуноглобулин (при
високорискови пациенти).

Скарлатина

фиг.17 Малинов език при Скарлатинафиг.18 Характерен обрив при Скарлатина
фиг.18 Характерен обрив при Скарлатина

Розеола
(exanthema
subitum,шеста
Скарлатината протича с остър тонзилит, повишена температура и светло-еритемен
Розеола (exanthema
subitum,шеста
болест болест
обрив
(резултат
от действието на екзотоксин -SPEs). Заболяването се причиняваЧесто
от
фиг.15
Обрив
при Варицела
Скарлатина
в детска
възраст.
Причинява
се от HHV-6.
Най-често
Честозаболяване
заболяване
в детска
възраст.
Причинява
се от
HHV-6.при
На
str. pyogenes
гр.
А,B,C.
Боледуват
предимно
деца
от
1г
до
10
г.,
след
това
в
80%
от
мес.
Скарлатината протича с остър тонзилит,
мес.
Скарлатина
случаите се развива
доживотен имунитет
срещу SPEs.
повишена
температура
и светло-еритемен
Протича с няколкодневен фебрилитет до 40оС, след което температурата

Протича
с няколкодневен
фебрилитет
допо
40оС,
след което тем
появява дребно-петнист,
бледо-еритемен
обрив
тялото.
Скарлатината
протича с остър
повишена
и светло-еритемен
обрив
(резултат
оттонзилит,
натемпература
екзотоксин
Възможни
усложнения
–действието
перитонзиларен
абсцес,
сепсис, васкулит, хепатит, остър
появява
дребно-петнист,
бледо-еритемен
обрив
по тялото.
обрив
(резултатЗаболяването
от действието на екзотоксин
-SPEs). Заболяването
се причинява от
Възможно усложнение – фебрилен гърч.
-SPEs).
се пневмония.
причинява
от str.
ревматизъм,
гломерулонефрит,
str. pyogenes гр. А,B,C. Боледуват предимно деца от 1г до 10 г., след това в 80% от
Възможно усложнение
– фебрилен гърч.
pyogenes гр. А,B,C. Боледуват предимно деца
Неспецифично
лечение – антипиретици.
случаите се развива доживотен имунитет срещу SPEs.

Лечение
или макролиден
от
1г дос пеницилинов
10 г., след това
в 80% от антибиотик
случаите за
се10 дни.

Възможни
усложнения
– перитонзиларен
абсцес,
сепсис,
васкулит, хепатит, остър
фиг.15
Обривимунитет
при Варицела
развива
доживотен
срещу
SPEs.
ревматизъм, гломерулонефрит, пневмония.

Неспецифично лечение – антипиретици.

Възможни
усложнения – перитонзиларен
Скарлатина

Лечение
с пеницилинов
макролиденхепатит,
антибиотик остър
за 10 дни.ревабсцес,
сепсис,иливаскулит,

Скарлатината протича с остър тонзилит, повишена температура и светло-еритемен

матизъм, гломерулонефрит,
пневмония.
обрив (резултат от действието на екзотоксин -SPEs). Заболяването се причинява от
Лечение
с
пеницилинов
или
макролиден
str. pyogenes гр. А,B,C. Боледуват
предимно
деца от 1г до 10 г., след това в 80% от
фиг.18
Характерен
обрив при Скарлатина
случаите
се
развива
доживотен
имунитет
срещу SPEs.
антибиотик за 10 дни.
Възможни усложнения – перитонзиларен
сепсис, васкулит,
хепатит,
остър (exanthema
Розеола
subitum),
Розеолаабсцес,
(exanthema
subitum,шеста
болест
ревматизъм,
гломерулонефрит,
пневмония.
Фиг. 16 Лакунарна ангина и белезникав
шеста болест
налеп при Скарлатина
Лечение с пеницилинов или макролиден
антибиотик за
10 дни. възраст.
Често заболяване
в детска
HHV-6. възраст.
Най-честоПрипри деца до 12
Често Причинява
заболяванесевотдетска
чинява се от HHV-6. Най-често при деца до 12
мес.
фиг.16 Лакунарна ангина и белезникав налеп при Скарлатина мес.
Протича с няколкодневен фебрилитет
40оС, след коетофебрилитет
температурата
Протича до
с няколкодневен
доспада и се
фиг.16 Лакунарна ангина и белезникав налеп при Скарлатина
о
появява дребно-петнист,40бледо-еритемен
обрив
по
тялото.
С, след което температурата спада и се появява дребно-петнист, бледо-еритемен обрив
Възможно усложнениепо
– фебрилен
тялото. гърч.
Възможно усложнение – фебрилен гърч.
Неспецифично лечение – антипиретици.
Неспецифично лечение – антипиретици.
фиг.16 Лакунарна ангина и белезникав налеп при Скарлатина
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Фиг. 19 Обрив при Розеола

наблюдават на дланите на ръцете и ходилата.Въз
Фиг.
21 Обрив
притрансверзален
коксакивирусна
менингит,
остър
миелит и др. Лече

инфекция

12

фиг.19 Обрив при Розеола
Еrythema
infectiosum (пета болест).
Доброкачествено
остро
заболянаблюдават
на дланите на ръцете и ходилата.Възможни усложнения – енцефалит,
Еrythema infectiosum
(петавирусно
болест).
11
Фиг.22 Афтозни промени на устаната
ване, причинено от Parvovirus B19.
менингит, остър трансверзален миелит и др. Лечението е симптоматично.
лигавица.
фиг.21 Обрив при коксакивирусна инфекция фи
Доброкачествено остро вирусно заболяване, причинено от Parvovirus B19.
Протича без или с леки продроми: болки
с ставите,
гърлото,
леко
повишена
Протича
без или с леки
продроми:
болки температус ставите, гърлото, леко повишеналигавица.
температура, главоболие.
се появява
с изразено зачервяване на бузите.
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Нарушеният епидермален слой води до увеличена

При болни в остра фаза на АД (кожни
лезии) се установява
увеличен брой
на IL - 4 исILвисока
включително
и на инхалаторни
алергени
м
13 (Th2 цитокини)
При пациенти с хронично - персистиращ ход се установява преобладаване на IL5 (Th2

Обзори
При пациентите с АД в клинична ремисия
се установява увеличен брой Th2 клетки в сравнение със здрави индивиди, нарушавайки съотношението Th1 / Th2
Но по-нови проучвания сочат ,че при болни
с АД – в стадий на екзацербация се увеличават
и Th17 (епително възпаление, хронично неутрофилно възпаление).
При болни в остра фаза на АД (кожни лезии)
се установява увеличен брой на IL - 4 и IL -13
(Th2 цитокини)
При пациенти с хронично - персистиращ
ход се установява преобладаване на IL5 (Th2 цитокин) и IL12 и INF-Y (Th1 цитокини).
Нарушеният епидермален слой води до увеличена пенетрация на алергени, включително и
на инхалаторни алергени с висока мол. маса.
Това се потвърждава от позитивните patch
test с инхалаторни алергени при деца , страдащи
от Атопичен дерматит.
Eкзацербации са установени при увеличено прахово замърсяване на въздуха в европейски
страни (прах от Сахара) , като при микробиологичен анализ се установява наличие на разнообразни микроорганизми в изследваните проби.

Това се потвърждава от позитивните patch test с инхалаторни алергени при деца ,
страдащи от Атопичен дерматит.

Хронична спонтанна уртикария
Сравнително малко са публикациите за хронична спонтанна уртикария в детска възраст. По
различни данни - от 0.3% до 13% в зависимост от
популацията (Англия, Тайланд).Установяването
на конкретна етиология варира от 22% до 55%.
Протича само с обриви в 78.4%, с обриви и ангиоедем - в 15% и само с ангиоедем - в 6%.
Автореактивност в 45% от случаите с положителен ASST. Възможно e заместване с in vitro
(HR – уртикария тест). Възможна връзка с хранителен интолеранс или псевдоалергични реакции
от храни.
Някои проучвания демонстрират в 30% резултат след елиминационна диета, други са без
статистическа значимост. Кръстосана реактивност м/у брезови и хранителни алергени.
Хронични инфекции. Wedi et all. Изказва
13

Това се потвърждава от позитивните patch test с инхалаторни алергени при деца ,
страдащи от Атопичен дерматит.
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13

Eкзацербации са установени при увеличено прахово замърсяване на въздуха в
европейски страни (прах от Сахара) , като при микробиологичен анализ се установява
наличие на разнообразни микроорганизми в изследваните проби.

Лечението на атопичния дерматит включва:
Базисна грижа на кожата
Локални кортикостероиди
Калциеви инхибитори – Пимекролимус
Фототерапия UVA 340-400 nm.

Eкзацербации са установени при увеличено прахово замърсяване на въздуха в
европейски страни (прах от Сахара) , като при микробиологичен анализ се установява
наличие на разнообразни микроорганизми в изследваните проби.

фиг.23 Обрив при атопичен дерматит

Лечението на атопичния дерматит включва:

Базисна грижа на кожата

Локални кортикостероиди

Калциеви инхибитори – Пимекролимус

Фототерапия UVA 340-400 nm.

фиг.23 Обрив при атопичен дерматит

Имуносупресори – Циклоспорин А

Фиг. 23 Обрив при атопичен дерматит

Имуносупресори – Циклоспорин А
Антимикробна стратегия
Rituximab - моноклонално анти-CD20 Ab
Omalizumab
Имунотерапия
Елиминационна диета при установена специфична сенсибилизация към храни.
Остра и хронична уртикария
Уртикарията е водещо по честота кожно
страдание. Тя обхваща от 15–25% от населението с поне един епизод на уртикария. Във всички
възрасти в 49% от случаите се съчетава с ангиоедем. В 40% е само уртикария, а в 11% - само
ангиоедем. В предучилищна възраст е с честота
до 7%. При пациентите с атопичен дерматит-до
17%.
Механизъм на поява:
- IgE медииран (храни, медикаменти, инхалаторни, насекоми, контактен – латекс, слюнка).
- Автоимунни заболявания (Anti-FcɛRI и
Anti-IgE антитела).
- Системни заболявания (лупус, криоглобулинемия, неоплазми).
- Директна мастоцитна дегранулация (контрастни вещества, миорелаксанти, опиоидни
аналгетици, ванкомицин).
- метаболитен механизъм (аспирин,
НСПВС).
- инфекции (вирусни, паразитози).
- физикални фактори (дермографизъм, студ,
топлина, вибрация, натиск, вода, слънце, холинергичен механизъм).

Обзори
предположение, че повтарящи или хронични
инфекции на ГДП: фарингити, тонзилит, отити
,предимно със стафилококова или стрептококова
етиология провокират тласъци на уртикария.Като
доказателство използва ремисиите след антибиотично лечение. Подобно съобщение за връзка
на ИПП, H. pylory и Chlamydea pn. прави Casin
Sackesen.
Коморбидност и
хронична спонтанна уртикария.
Случаите на асоциация с тиреоидна патология (4.3%) или ВЧЗ (5%) е значително по-рядка от
тази при възрастните, където тя достига до 33%.
Протичане на болестта.
Различни данни от проучванията. От средна продължителност 16 мес. ,с пълна ремисия на
симптомите за 6 мес в 58%, до ремисия в 38.4%
след 5 годишно протичане.
Лечение на хронична уртикария
Съгласно препоръките
на EAACI/GA2LEN/EDF/WAO.
Първа линия медикаменти са нови, неседативни антихистамини. При неефективност на
стандартната доза, тя може да се увеличи читирикратно. Подобен дозов режим може да се използва и в педиатричната популация, въпреки
недостатъчните доказателства за ефикасност до
този момент.
Продължително, 18 мес лечение цетиризин
води до добри резултати - 5.8% от децата, приемали медикамента, имат уртикария срещу 16.2% в
плацебо групата.
След прекратяване на лечението без статистическа разлика в двете крупи.
Други проучвания с левоцетиризин демострират редукцията на броя на екзацербациите с
60% и с 20% - продължителността на екзацербациите.

Стандартната доза от 1 табл. е ефективна в
50% от децата. А останалите?
Нови медикаменти – Bilastine. Антихистамин от втора нова генерация. Основните предимства на биластин са:
- бърза резорбция (на гладно)
- висок first pass ефект (нисък потенциал за
лекарствено взаимодействие)
По-ниско в сравнение с др. антихистамини
свързване с церебралните H1 рецептори, с понисък потенциал за седативен ефект (позитронно-емисионна томография).
При не по-лош ефект от другите мощни А.Х.
не влияе върху шофирането и не потенцира действието на алкохола.
Може да бъде приет като антихистамин с оптимално съотношение полза-риск.
Други медикаменти, използвани при лечението на хронична уртикария:
- глюкокортикоиди
- левкотриенови антагонисти,
- циклоспорин,
Представената етиология на обривите в детската възраст демонстрира най-често срещаните
в клиничната практиката причини за търсене на
педиатрична, алергологична или дерматологична помощ. В повечето случаи правилна диагноза може да бъде поставена още при първичния
преглед, но понякога е необходимо проследяване
еволюцията на обрива, клиничното състояние, резултата от параклиничните изследвания и ефекта
от проведеното лечение, както и провеждане на
консултации с тесни специалисти от гранични
специалности.
Развитието на диагностичните и терапевтични възможности на съвременната медицина
осигурава все по-добри и своевременни грижи на
нашите пациенти.
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Терапевтично поведение при
хронична уртикария: Препоръки
на EAACI, AAAAI и BSACI
Резюме: Хроничната спонтанна уртикария (CSU) и другите
хронични форми на уртикария не само водят до понижаване на
качеството на живот, но се отразяват и на представянето в работа
и в училище и като такива са членове на групата на тежките
алергични заболявания. Тази статия разглежда базираните на
доказателства и залегнали в международните и национални
препоръки терапевтични подходи за лечение на уртикария/
ангиоедем на Европейската академия по алергология и клинична
имунология (EAACI), Глобалната Европейска мрежа за алергия
и астма (GA2LEN), Европейския дерматологичен форум (EDF)
и Световната алергологична организация (WAO), както и на
Американската академия по алергии, астма и имунология
(AAАAI) и Британското общество за алергии и клинична
имунология (BSACI).
Ключови думи: Хронична уртикария, Лечение, Международни
препоръки, EAACI, AAАAI, BSACI
Summary: Chronic spontaneous urticaria (CSU) and other chronic forms
of urticaria do not only cause a decrease in quality of life, but also
affect performance at work and school and, as such, are members
of the group of severe allergic diseases. This article covers the
evidence-based therapeutic approaches for urticaria/angioedema
of Dermatology Section of the European Academy of Allergy and
Clinical Immunology (EAACI), the Global Allergy and Asthma
European Network (GA2LEN), the European Dermatology Forum
(EDF), and the World Allergy Organization (WAO), as well as the
American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAАAI) and
the British Society for Allergy and Clinical Immunology (BSACI).
Keywords: Chronic urticaria, Treatment, International guidelines, EAACI,
AAАAI, BSACI
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Препоръки на EAACI/GA2LEN/EDF/WAО
за лечение на хронична уртикария (1)
Хроничната уртикария (CU) се определя
като хронично състояние, при което определени
стимули (в повечето случаи неизвестни) предизвикват мастоцитна дегранулация с медиаторно
освобождаване, което води до по-малък (уртики)
или по-голям и по-дълбок (ангиоедем) оток на
кожата. Въпреки че класифицирането на различни подтипове е важно с оглед на избора на диагностичен подход, терапевтичното поведение е
универсално и се основава на същите принципи
като при другите мастоцит-зависими заболявания:
1. Елиминиране/избягване на причината
или контакта с тригера/стимула
2. Симптоматично фармакологично лечение
за намаляване на мастоцитното медиаторно освобождаване и/или ефекта на медиаторите върху
прицелния орган
3. Индуциране на имунологичен толеранс
Целта на лечението на уртикарията е безопасно по отношение на терапията постигане
на пълен контрол на симптомите
Идентифициране и елиминиране/избягване
на стимула
Прилагането на този терапевтичен подход
изисква поставяне на прецизна диагноза и идентифициране на етиологичната причина, което
обаче, невинаги е възможно (така например наличието на инфекция може да бъде причина, агравиращ фактор или неасоциирана с уртикарията
коморбидност). При постигане на ремисия след
елиминиране на подозираната причина, само рецидивирането на симптомите в двойно-сляп провокационен тест е категорично доказателство за
етиологичната връзка, тъй като спонтанната ремисия на уртикарията може да бъде случайна и
да съвпадне, а не да е резултат от елиминирането
на предполагаемата причина или тригер.
Лекарства
Когато се подозира медикаментозна причина, лекарствата трябва напълно да се избягват
или при необходимост да бъдат заменени с такива от друг клас. Медикаментите, предизвикващи
неалергични реакции на свръхчувствителност
(като НСПВС) могат не само да предизвикат, но
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и да влошат съществуващата CSU, така че избягването им в последния случай може да доведе
само до подобряване на симптомите при някои
пациенти (2).
Физикални стимули
Избягване на физикалните фактори (при
физикална уртикария) е препоръчително, но не
винаги е възможно. Необходимо е предоставяне
на подробна информация за тези стумили на пациентите, за да могат те да контролират експозицията си в своето ежедневие. Така например, при
уртикария/ангиоедем от забавен тип след натиск
и при симптоматичен дермографизъм/urticaria
factitia трябва да се разясни, че прости мерки,
като например разширяване на дрехите или намаляване на триенето може да са полезни за предотвратяване на симптомите. Подобни елиминационни мерки могат да влязат в съображения
и при другите видове индуцируема уртикария –
студова, топлинна, слънчева и др. Въпреки това,
някои пациенти са с нисък праг за съответния
физикален стимул и избягването на симптомите
е практически невъзможно.
Ерадикация на инфекциозните причинители и лечение на възпалителните процеси
CSU често се асоциира с различни възпалителни или инфекциозни заболявания (значението
на които за етиологията и тежестта на уртикарията е противоречиво в различни проучвания), които трябва да се лекуват адекватно, като например инфекцията с H. pylori (дори при липса на
асоциация с уртикарията, тъй като е свързана с
повишен риск за развитие на рак на стомаха) или
бактериалните инфекции на назофаринкса. Други редки възможни причини за CSU са чревните
паразити и чревната кандидоза, които също трябва да бъдат лекувани.
Хронични възпалителни процеси като
гастрит, рефлукс езофагит или възпаление
на жлъчните пътища или жлъчния мехур също
са били идентифицирани като потенциална причина за CSU в миналото, въпреки че липсват доказателства от клиничните проучвания.
Намаляване на функционалните
автоантитела
Все още е много малък опитът в лечението
на CSU чрез пряка редукция на функционални-
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те автоантитела чрез плазмафереза, което е показало временно облекчение на симптомите при
тежко засегнати болни (3). Поради високата цена
на лечението, тази терапия се препоръчва само
при пациенти с автоантитела-положителна CSU,
които не отговарят на нито една друга форма на
лечение.
Спазване на определена диета
IgE-медиираната хранителна алергия рядко
е подлежащата причина за CSU, но ако се докаже, спефичните хранителни алергени трябва да
бъдат избягвани. При някои пациенти с CSU се
наблюдават псевдоалергични реакции (не-IgEмедиирани реакции на свръхчувствителност)
към естествено съдържащите се хранителни
съставки или към различни добавки в храните
(4, 5). Подобно на лекарствата, псевдоалергените могат едновременно да предизвикват и да влошат CSU, като в тези случаи се препоръчва опит
с диета, съдържаща храни с ниско съдържание
на естествени и изкуствени хранителни псевдоалергени за най-малко 3-6 месеца. Трябва да се
подчертае, че избягването на тип I-алергени повлиява уртикариалните симптоми в рамките на
24-48 часа ако съответните алергени се елиминират бързо, докато при псевдоалергия, положителен ефект от диетата се очаква най-рано след
3 седмици.
Препоръчва се пациентите с доказана
сенсибилизация (позитивни специфични IgE/
кожни проби) към храни да ги избягват само
ако има релевантни данни – двойно-сляп
орален провокационен тест или ясна анамнеза, доказващи че сенсибилизацията е от клинично значение за уртикарията. Диетите без
псевдоалергени като част от разширения диагностичен подход при CSU се препоръчват
само при пациенти с ежедневни или много
чести симптоми.
Индуциране на толеранс
Може да бъде полезно при студова, холинергична и слънчева уртикария, където дори
rush терапията с UV-A е ефективна в рамките
на 3 дни. Въпреки това, постигнатият толеранс
е с продължителност само от няколко дни, което
изисква ежедневно подпрагово излагане на съответния стимул, което невинаги е възможно.

Симптоматично фармакологично
лечение
Основният терапевтичен подход е насочен
към намаляване ефекта на мастоцитните медиатори (хистамин, PAF и др.) върху прицелните
органи, тъй като повечето симптоми на уртикарията са резултат главно от действието на хистамина върху Н1-рецепторите, разположени върху
ендотелните клетки (обрив) и сетивните нерви
(неврогенен тласък и сърбеж).
Така, продължителното лечение с Н1антихистамини е крайъгълен камък в терапията
на уртикарията (има данни за безопасност при
непрекъснато приложение за няколко години),
като препоръките за употребата им се основават
на резултатите от клиничните проучвания и на
механизма им на действие като инверсни агонисти с преференциален афинитет към неактивното
състояние на Н1-рецептора и стабилизирането му
в тази конформация, което измества равновесието към неактивното състояние (6, 7).
Въпреки това, в някои случаи (особено на
CSU) участват и други мастоцитни медиатори
(PAF, левкотриени, цитокини), като може да бъде
наблюдаван и клетъчен инфилтрат с преобладаване на базофили, лимфоцити и еозинофили, които тези случаи отговорят пълно на кратък курс
с кортикостероиди и са относително резистентни
на антихистамини.
В актуалните становиша на GA2LEN се препоръчва да не се използват повече антихистамини от първо поколение (седативни) за лечение на
алергии при възрастни и особено при деца.
Настоящите указания не препоръчват използването на седативни антихистамини в рутинното лечение на хронична уртикария като
първа линия медикаменти, с изключение на редките места по света, където съвременните антихистамини от второ поколение не са налични.
Тази препоръка се основава на достъпността на
модерни антихистамини от второ поколение на
ниски цени, които са с по-висока ефективност,
продължителност на действие и липса на значими странични ефекти, както и на убедителните
доказателства за потенциални сериозни странични ефекти (докладвани са и летални свръхдози)
на седативните антихистамини, най-силно изразени при promethazine, diphenhydramine, ketotifen и
chlorpheniramine.
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Създаването на съвременните антихистамини – cetirizine (метаболит на hydroxyzine),
loratadine и fexofenadine, някои от които са неседативни метаболити на по-старите седативни антихистамини, както и на по-новите – acrivastine,
azelastine, bepotastine, bilastine, desloratadine
(активния метаболит на loratadine), ebastine,
epinastine, levocetirizine (активния енантиомер на
cetirizine), mequitanzine, mizolastine, olopatadine и
rupatadine представлява значителен прогрес в лечението на алергичните заболявания.
Само седем от тях (cetirizine, desloratadine,
fexofenadine, levocetirizine, loratadine, rupatadine
и bilastine) са били детайлно проучвани при уртикария, а останалите не са тествани достатъчно
при уртикария, като има значителни клинични
разлики между тях (към момента липсват добре
разработени клинични изпитвания, сравняващи
ефикасността и безопасността на H1антихистамините от второ поколение при CSU).
Настоящите указания препоръчват модерните H1-антихистамини от второ поколение да бъдат предпочитани пред първото поколение Н1-антихистамини в лечението на
уртикария.
Препоръчва се модерните второ поколение Н1-антихистамини да се предпочитат като
първа линия на лечение на уртикария пред
останалите регистрирани медикаменти.
Има множество изследвания, доказващи
ползата от високите дози – до четирикратно повисоки от препоръчваните дози антихистамини
(bilastine, cetirizine, desloratadine, levocetirizine,
fexofenadine и rupatadine) при отделни пациенти (8). Допълнително, едно скорошно проучване доказва ефикасността на четирикратно повисоките от конвенционалните дози desloratadine
и levocetirizine при по-голямата част от изследваните пациенти (9).
Препоръчва се опит с до четирикратно
по-високи дози от съвременните второ поколение Н1-антихистамини като втора линия
(пред останалите терапии) в алгоритъма на
лечение на уртикарията.
Препоръчва се модерните второ поколение перорални Н1-антихистамини да се приемат редовно продължително време в найниската ефективна доза, отколкото при нужда.
Предпочита се updose до четирикратно
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дозиране на модерните второ поколение перорални Н1-антихистамини, които не причиняват седация вместо комбиниране на различни
Н1-антихистамини по едно и също време.
При липса на подобрение, не се препоръчва по-нататъшно над четири пъти увеличаване на дозата на Н1-антихистамините
Други терапевтични възможности
при антихистамин-рефрактерни
пациенти
Omalizumab (анти-IgE) е с доказана ефективност при рефрактерна CSU, както в двойнослепи плацебо-контролирани проучвания, така и
в клиничната практика (10-17). Има данни също
(докладвани клинични случаи) за ефективност на
оmalizumab при холинергична, студова, слънчева,
топлинна, симптоматична дермографична уртикария и уртикария от забавен тип след натиск.
Omalizumab е ефективен в дози от 150 до 300 mg
месечно, често независимо от нивата на общия
серумен IgE.
Препоръчва се опит с omalizumab като
add-on терапия към модерните второ поколение Н1-антихистамини като трета линия в
алгоритъма на лечение на уртикария при пациентите, които не отговорят на високи дози
Н1-антихистамини.
Ciclosporin A също има умерен, директен
ефект върху мастоцитното медиаторно освобождаване и е показал ефективност в двойно-слепи,
плацебо-контролирани проучвания, като инхибира също и освобождаването на хистамин от
базофилите. Ефикасността на циклоспорин A в
комбинация с модерен H1-антихистамин от второ поколение е доказана в плацебо-контролирани и отворени проучвания, но не може да се
прилага като стандартно лечение поради висока
честота на нежелани ефекти (18). Препоръчва се
само при пациенти с тежка болест, рефрактерни
на всяка доза антихистамин, като циклоспорин
А има много по-добро съотношение риск/полза в
сравнение с дългосрочната употреба на кортикостероиди.
Препоръчва се опит с ciclosporin A като
add-on терапия към модерен H1-антихистамин
от второ поколение като трета линия в терапевтичния алгоритъм на уртикарията.
Липсват достатъчно доказателства за ефи-
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касността на левкотриен-рецепторните антагонисти при уртикария, като проучванията обхващат
разнородни популации (например включване
само на нетолерантни към аспирин и хранителни добавки пациенти или изключване на ASSTпозитивните болни), като най-много данни има за
montelukast.
Препоръчва се опит с montelukast като
add-on терапия към модерен H1-антихистамин
от второ поколение като трета линия в терапията на уртикарията.
Локалните кортикостероиди нямат ефект
при уртикария. Ако се използват системни кортикостероиди, най-често са необходими дози между
20 и 50 mg/ден. Не се препоръчва продължителна
употреба на кортикостероиди извън специализираните клиники (в някои страни кортикостероидите не са лицензирани за хронична, а само за
остра уртикария). При остра уртикария и остра
екзацербация на CSU, краткият курс с перорални
кортикостероиди, за максимум до 10 дни, обаче,
може да бъде полезен за намаляване продължителността/активността на заболяването.
Не се препоръчва дългосрочната употреба на системни кортикостероиди при уртикария. Може да се направи опит с кратък курс
като трета линия терапия или като опция при
остра екзацербация.
Лечението с антихистамини в до четирикратно по-високи от препоръчителните дози води
до постигане на контрол на симптомите при повечето пациенти с уртикария, но за останалите болни, които не отговарят на терапията са необходими алтернативни подходи. Преди да се премине
към друго лечение, е необходимо да се изчака 1-4
седмици, за да разгърнат медикаментите пълния
си ефект. Тъй като тежестта на уртикарията може
да варира, както и са възможни спонтанни ремисии, се препоръчва да се прави периодична преоценка на необходимостта от продължаване или
преминаване на алтернативна терапия на всеки
3-6 месеца.
С изключение на omalizumab и ciclosporin A,
чиято употреба е ограничена, поради високата им
цена, за останалите алтернативни методи на лечение (H2-антихистамини, dapsone, sulfasalazine,
methotrexate, interferon, плазмафереза, фототерапия, интравенозни имуноглобулини – IVIG) няма
достатъчни доказателства за ефективност.

Антагонистите на TNF-алфа и IVIG, които
са били успешно прилагани в отделни докладвани случаи, се препоръчва да се използват само в
специализирани центрове като последна опция
(напр. анти-TNF-алфа за забавени уртикария след
натиск и IVIG за CSU).
Фототерапията се използва успешно при мастоцитоза, а при пациенти с CSU и симптоматичен дермографизъм, лечението с UV-A, PUVA и
UV-B (nb-UVB) за 1-3 месеца може да се добави
към антихистаминовата терапия.
От друга страна, някои алтернативни терапии – tranexamic acid и sodium cromoglicate при
CSU, nifedipine при симптоматичен дермографизъм/urticaria factitia и colchicine и indomethacin
при забавена уртикария от натиск, прилагани порано не са показали ефективност в двойно-слепи,
плацебо-контролирани проучвания и не трябва да
се използват при уртикария.
Препоръки на AAAAI за лечение
на хронична уртикария (19)
Лечението на CU включва нефармакологични и фармакологични подходи. НСПВС, експозицията на топлина и тесни дрехи могат да
изострят CU при някои пациенти и в тези случаи
избягването на тези фактори могат да бъдат от
полза. Ефикасността на бедната на псевдоалергени (хранителни добавки, вазоактивни вещества,
плодове, зеленчуци и подправки) диета не е доказана и не се препоръчва. Мощните локални кортикостероиди може да подобрят симптомите при
уртикария от забавен тип след натиск, но не и при
дифузна CU.
AAАAI също предлага стъпаловиден подход
за лечение на CU, според който Н- антагонистите
от второ поколение са първа терапевтична линия
медикаменти, тъй като са безопасни и ефективни
при повечето пациенти с CU, но с тях не може
да се постигне пълен контрол при всички болни
(стъпка 1). Тези пациенти, които не отговарят на
монотерапия с второ поколение антихистамин в
одобрените от FDA дози, има няколко варианта
(стъпка 2) – по-високи дози неседативни антихистамини, добавяне на H2-блокери или левкотриен-рецепторни антагонисти или антихистамини
от първо поколение преди лягане. При болните,
които въпреки това са лошо контролирани, може
да влезе в съображение лечението с hydroxyzine
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или doxepin (Стъпка 3).
Системните кортикостероиди са често използвани при пациенти с рефрактерна CU (чиито симптоми не са адекватно контролирани на
максимална антихистаминова терапия – стъпка
3), въпреки че няма контролирани проучвания доказващи ефикасността им. При някои пациенти,
краткосрочната употреба (1-3 седмици) може да
е необходима за постигане на контрол на заболяването преди да се премине към другите терапии.
Поради риска за нежелани ефекти, дългосрочната
им употреба при пациенти с CU трябва да се избягва, доколкото е възможно.
При рефрактерна CU са изследвани различни алтернативни терапии (стъпка 4), като за
оmalizumab, който е одобрен от FDA в дози от
150 и 300 mg за лечение на пациенти с CU над
12 години, неотговарящи на лечението с H1антагонисти и cyclosporine има най-много публикувани данни за ефикасност. Терапевтичната
полза от оmalizumab е доказана в големи двойнослепи, рандомизирани контролирани проучвания
и е свързана с относително ниска степен на клинично значими нежелани реакции. За cyclosporine
данните са основно от обсервационни изследвания (включително дългосрочни), като липсват
достатъчно доказателства от двойно-слепи, рандомизирани контролирани проучвания, поради
което трябва да се преценява индивидуално стартирането и продължаването на терапията от гледна точка на балансирането ползи/рискове.
Другите алтернативни терапии, които са
били използвани при пациенти с рефрактерна CU,
но нямат доказан ефект включват: противовъзпалителни средства, включително дапсон, сулфасалазин, хидроксихлороквин, колхицин; теофилин,
атенюирани андрогени, антикоагуланти, НСПВС,
бета-агонисти, циклофосфамид, златни соли,
плазмафереза, кромолин и нифедипин. Други недоказани терапии за CU, които не се препоръчват
са алергенната имунотерапия, билкови терапии,
витамини, хранителни добавки и акупунктура.
Няма доказателствата, че ерадикацията
на H. рylori води до подобряване на симптомите, поради което не се препоръчва в рутинната
практика, както и предписването на хормонална
заместителна терапия на еутиреоидни пациенти
с автоимунен тиреоидит. Много ограничени са
и данните подкрепящи използването на антиви58

русни терапии при пациенти с CU и съпътстващи
херпесни инфекции или положителни вирусни
серологични изследвания.
Препоръки на BSACI за лечение \
на хронична уртикария и ангиоедем (20)
Избягване на контакт с тригера. Приложимо е само при идентифицирани провокиращи
фактори (например препоръки за избягване на
студ или натиск). При прием на асоцииран с развитието на уртикария медикамент (НСПВС), е необходим опит за спиране на лекарството за поне
няколко седмици. АСЕ-инхибиторите са противопоказани при анамнеза за ангиоедем със или без
обриви. Лечението на подлежащите инфекции и
злокачествени заболявания може да доведе до облекчаване или резолюция на симптомите. Алкохолът може да влоши хроничната уртикария поради вазодилататорния си ефект.
Контрол на симптомите. В повечето случаи, лечението е симптоматично, като антихистамините, които са активни срещу H1-рецептора
остават крайъгълен камък в терапията на CSU.
Препоръчват се медикаментите от второ поколение, които са с добра поносимост, минимална седация и позволяват еднократно дневно дозиране,
което води до подобрено придържане към терапията. За бързо постигне на оптимални плазмени
нива и облекчаване на симптомите, се препоръчва
първоначален прием на две таблетки от избрания
антихистамин, след което да се продължи с една
таблетка дневно.
След постигане на контрол на симптомите,
при повечето пациенти се препоръчва лечението да продължи 3-6 месеца (21). При болните с
анамнеза за голяма продължителност на симптомите на обриви и ангиоедем, лечението трябва
да продължи шест или дори 12 месеца, с постепенно преустановяване на приема в рамките
на седмици. При пациенти с нечести симптоми,
лечението може да бъде при нужда или дори профилактично (преди ситуации, в които симптомите биха били най-неприятни, като по време на
бизнес презентации).
Утвърденият терапевтичен план за поведение при хронична уртикария (възрастни и
деца) включва стъпаловиден подход, като изходното ниво и степента на прогресия между отделните стъпки зависят от клиничната тежест и
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отговора. При тежки екзацербации влиза в съображение кратък курс с кортикостероиди (например 1 mg/kg prednisolone двукратно дневно, до 40
mg обща дневна доза, за 3 дни). При постигане
на контрол, лечението може да премине на подолното терапевтично стъпало, като механизмът
на антихистаминовото действие предполага, че
те трябва да се намаляват постепенно, а не да се
спират рязко.
Стандартен стъпаловиден подход на лечение на хронична уртикария и ангиоедем
1. Идентифициране и обучение за избягване
на тригерите
2. Стандартна доза неседативни Н1антихистамин
3. По-висока доза (до 4 пъти препоръчителната доза) H1-антихистамин или добавяне на втори антихистамин
4. Преценка за включване на медикамент от
втора линия, антилевкотриен или транексамова
киселина (tranexamic acid) при наличие на оток
5. Имуномодулаторно лечение (omalizumab,
cyclosporine)
Н1-хистаминови блокери. Всички АН са
регистрирани за употреба при хронична уртикария, но редовното използване на антихистамини
от първо поколение (като chlorphenamine) трябва
да се избягва, поради седацията и психомоторните нарушения. Въпреки че вечерното приложение на седативни АН понякога може да бъде
полезно, дългият полуживот на hydroxyzine може
да причини дневна сомнолентност. Към момента
липсват сравнителни данни за ефикасността на
различните АН от директни проучвания, като индивидуалният клиничен отговор на пациентите и
страничните ефекти могат значително да варират,
което прави труден изборът на конкретен медикамент.
Tranexamic acid. Инхибира превръщането
на плазминоген в плазмин и следователно производството на брадикинин, като може да бъде
от полза при пациенти с ангиоедем, без обриви.
В случаите на хронична уртикария и ангиоедем,
които не се повлияват от високи дози антихистамини, могат да влязат в съображение медикаментите от втора линия (без препоръка за конкретна
група), в зависимост от клиничните симптоми,

специфични тригерни фактори и подлежаща патология.
Левкотриен рецепторни антагонисти
(LTRA). Могат да бъдат полезни в комбинация с
АН в подгрупата пациенти с хронична уртикария
и с нежелани реакции от НСПВС, както и при CU
от забавен тип след натиск и хронична автоимунна уртикария.
Aнти-IgE терапия. Европейската академия
по алергология и клинична имунология (EAACI)
препоръчва omalizumab при неповлияване от повисоки дози АН, като медикаментът е показал
ефективност в рандомизирани двойно-слепи,
плацебо-контролирани проучвания при пациенти
със спонтанна и автоимунна CU, които са били
симптоматични, въпреки високите дози АН. Лечението включва ежемесечни инжекции, понася
се добре и е ефективно при около 80% от болните
с персистиращи/резистентни симптоми, като води
до бързо подобрение. Към момента, терапията се
препоръчва за шест месеца, но обикновено след
преустановяването й се наблюдават рецидиви.
Ciclosporin. Предполага се Т-клетъчно медииран механизъм, инхибиране на базофилната
и мастоцитна дегранулация, като ниските дози
циклоспорин могат да влязат в съображение при
пациенти с тежко, персистиращо заболяване, неконтролирано с АН.
Mycophenolate mofetil. Отворени проучвания показват ползи от двукратния прием на 1000
mg, въпреки че началото му на действие е много
по-бавно от това на омализумаб и циклоспорин.
Н2-антихистамини. Липсват достатъчно
доказателства за ползата от Н2-блокерите за лечение на уртикария. Комбинацията от cimetidine и
hydroxyzine е довела до повишено серумно ниво
на хидроксизина и може да влезе в съображение
при някои пациенти с CU, неотговорили на монотерапията с hydroxyzine. Няма данни за ефективност на едновременното прилагане на cimetidine
и cetirizine при CU, а комбинацията от ranitidine и
terfenadine е била по-ефикасна от монотерапията
с терфенадин по отношение на сърбежа, без значителен ефект върху обривите и отоците.
Спасителни медикаменти. Не са провеждани контролирани проучвания за употребата на
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предписва най-ниската ефективна доза. Локалните CS не се използват за лечение на
хронична уртикария поради липса на ефект.
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Интрамускулен епинефрин. Приложението му от самият пациент може да бъде
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Стъпаловиден подход на лечение на хронична уртикария и ангиоедем
Стъпаловиден подход на лечение на хронична уртикария и ангиоедем

Препоръчителен
наEAACI
EAACIзазалечение
лечение
уртикария
Препоръчителентерапевтичен
терапевтичен алгоритъм
алгоритъм на
нана
уртикария
Първа линия:
Съвременни антихистамини от второ поколение
Ако симптомите персистират
след 2 седмици

Втора линия:
Увеличаване на дозата на антихистамина до четири пъти
Ако симптомите персистират
след още 1-4 седмици

Трета линия:
Добавете към втора линия Omalizumab или Cyclosporin A или Montelukast
При екзацербация, може да се използва кратък курс (до 10 дни) кортикостероиди
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Препоръчителен терапевтичен алгоритъм на AAAAI за лечение на уртикария
Препоръчителен терапевтичен алгоритъм на AAAAI за лечение на уртикария

Стъпка 4
Добавяне на алтернативен медикамент:
• Omalizumab или сyclosporin
• Други противовъзпалителни, имуносупресиращи или биологични средства

Стъпка 3
Висока толерирана доза седативен антихистамин от първо поколение (напр.
hydroxyzine или doxepin)

Стъпка 2
Една или няколко от следните опции:
• Повишаване на дозата на антихистамина от второ поколение от стъпка 1
• Добавяне на друг антихистамин от второ поколение
• Добавяне на Н2-антагонист
• Добавяне на левкотриен-рецепторен антагонист
• Добавяне на вечерен антихистамин от първо поколение

Стъпка 1
• Монотерапия с антихистамин от второ поколение
• Избягване на провокиращите (напр. НСПВС) и физикални фактори при
физикална уртикария/ангиоедем
• Започнете терапията от подходяща за тежестта на заболяването стъпка,
съобразена с предходно успешно лечение
• На всяка стъпка от стъпаловидния подход, медикаментите трябва да бъдат
оценявани по отношение на ефикасност и поносимост
• Step-down може да се направи на всяка стъпка, при веднъж постигнат контрол
на уртикарията/ангиоедема
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Препоръчителен терапевтичен алгоритъм на BSACI за лечение на уртикария и
Препоръчителен терапевтичен алгоритъм на BSACI
ангиоедем
за лечение на уртикария и ангиоедем

4. Имуномодулаторно лечение (omalizumab, cyclosporine)

3. Преценка за включване на медикамент от втора линия, антилевкотриен или
транексамова киселина (tranexamic acid) при наличие на оток

2. По-висока доза (до 4 пъти препоръчителната доза) H1-антихистамин или
добавяне на втори антихистамин

1. Стандартна доза неседативни Н1-антихистамин
Идентифициране и обучение за избягване на тригерите

Трябва да се отбележи, че отделните консенсуси имат препоръчителен, а не

Трябва да се отбележи, че отделните
хистамин от първо поколение вечер преди
задължителен характер и трябва да се възприемат до голяма степен творчески.
консенсуси имат препоръчителен, а не задълягане. Това съвпада с втора и трета стъпка
Например
при
рефрактерна
на
лечение
хронична
спонтанна
уртикария,
дори
и припостилжителен характер и трябва да се възприна AAAAI
и в известен
брой
случаи
третата
линия
на
EAACI
/без
Omalizumab
по
понятни
причини/,
в
нашата
практика
емат до голяма степен творчески. Напригаме успех, който е възможно да се дължи
често
включване
на хронична
седативен антихистамин
от първо
мер
при прилагаме
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за лечение напона
прилагаме включване на седативен антиследък все повече /22/.
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Нови медикаменти
в лечението на тежката астма

1

Резюме: Налице е класическо лечение на тежката астма с инхалаторни
кортикостероиди в комбинация с дългодействащи бета-агонисти,
мускаринови дългодействащи антагонисти, левкотриенови антагонисти, ксантини и при нужда кратко действащи бета-агонисти; епизодично с перорална и парентеална КС терапия. При тежката астма
е налице лош мениджмънт и загриженост за фатални инциденти и
за клиничния контрол. Прогресът в лечението на астмата беше по
- бавен и нов етап е въвеждане на биотехнологиите.
Анти - имуноглобулин Е / IgE / моноклонални антитела
Имуноглобулин Е е признат като основен медиатор в патогенезата
на алергична астма .Терапевтичната стратегия при контролиране
на клиничното протичане на тежката атопична астма е приложението на хуманизирани неутрализиращи монклонални анти ИгЕ
антитела, които се прикрепват към епитопите на действие на ИгЕ
антителата върху високо и ниско - афинитетните рецептори на
имунологично активните мастоцити, базофили и дендритни клетки.Тези анти-IgE антитела имат способността да се свързват и неутрализират свободния серумен IgE и мембранно - свързан IgE
върху В-клетките.
Анти-цитокинови моноклонални антитела
Еозинофилите участват във възпалението на дихателните пътища
при астматици и причиняват тъканно увреждане и дисфункция. Те
са зависими от IL-5 за тяхната матурация в костния мозък, миграция и оцеляване. Меполизумаб е хуманизирано мише анти – IL-5
моноклонално антитяло, показало безопасност и ефективност в
лечението на пациенти с хипереозинофилен синдром и паценти с
тежка астма. Напоследък най-ефективен при тежка астма е моноклонално антитяло срещу IL-5R алфа.
IL-4 и IL-13 медиират важни проинфламаторни функции при
астма,индуцират Тh-2 лимфоцитна диференциация и IgE производство, възходяща регулация на IgE рецептори , експресия на съдовата
клетъчна адхезионна молекула-1, повишаване на еозинофилната
мигация в белите дробове, инхибиране на Т-лимфоцитната апоптоза и хиперсекреция на мукус. Pitakinra / Aerovant / функциира като
конкурентен IL-4 и IL-13 рецепторен антагонист. Той може да се
прилага подкожно или чрез пулверизиране и е ефикасен при тежка
астма чрез способността му да се подобри функцията на белите
дробове и клиничното развитие.
Има усилия за създаване на биотехнологии в областта на Н4 рецептори, ICOS, Toll-like рецептори, протеазни инхибитори, PGD2
и PGE2 рецептори.
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New drugs for severe asthma
Summary: There have been classical treatment for severe asthma with
inhaled corticosteroids in combination with long-acting beta agonists,
muscarinic long-acting antagonists, leukotrien antagonists, xanthines
and in need short acting beta agonists; episodic with peroral or parenteral coticotherapy. For severe asthma there is poor management and
enormous concern about fatal incidence and clinical control .Progress
in treating asthma has been slower and new stage is with introduction
of biotechnology.
Anti Immunoglobulin E / IgE/ monoclonal antibodies
Immunoglobulin E is generally recognized as a ruling mediator in the
pathogenesis of allergic asthma .Therapeutic strategies targeting IgE
resulted in the development of humanized monoclonal antibodies
which attached to an epitope which overlaps with a region within Ig
E molecule that also interacts with its high- and low affinity receptors
expressed on mast cells, basophils and dendritic cells. These anti- IgE
antibodies have the capacity to bind and neutralize free serum IgE and
membrane bound IgE on B cells.
Anti cytokines monoclonal antibodies
- Eosinophils are involved in the inflammation of the airways in
asthmatics and caused tissue damage and dysfunction.Eosinophils
are dependent on the interleukin-5 /IL-5/ for their maturation in bone
marrow and influence eosinophil migration and survival. Mepolizumab is a humanized mouse anti-human IL-5 monoclonal antibodyand
has been shown to be safe and effective in the treatment of patients
with hypereosinophilic syndrome and patients with severe asthma.
Recently most effective in severe astma is the monoclonal antibody
against interleukin-5 receptor alpha.
-Interlleukin 4 / IL-4/ and Il-13 mediate important proinflammatory
functions in asthma, inducing Th2 lymphcyte differentiation, inducing IgE production, upregulation of IgE receptors, expressions of vascular cell adhesion molecule-1, promotion of eosinophil transmigration into the lungs, inhibition of T-lymphocite apoptosis and mucus
hypersecretion. Pitakinra / Aerovant/ functions as a competitive IL-4
and IL-13 receptor antagonist. It can be administered subcutaneously
or via nebulisation and is efficacy in severe asthma through its ability
to improve lung function and clinical development.
There are efforts for creating biotechnology in the area of H4 receptors, ICOS, Toll-like receptors, Protease inhibitors, PGD2 and PGE2
receptors.
Key words: severe asthma, biotechnology, monoclonal antibodies
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Около 5-10% от aстматиците страдат от
тежка астма. Тя се асоциира с повишен морбидитет и морталитет. Тези пациенти не се контролират с достъпните в момента лечения и
затова са необходими допълнителни възможности. Астмата е хетерогенен синдром и различните групи астматични пациенти вероятно имат различна патофизиология. Достъпни
са нови терапии, например с моноклонални
антитела, които са насочени към определени
имунологични пътища. Тези нови лечения не
са ефективни при всички пациенти, а само при
определени фенотипове.
Необходимо е да се прави внимателната клинична оценка на пациентите с астма ,
която включва и алергично тестуване. Напоследък има акцент върху измерване на параметри като фракция на издишания азотен окис
(FeNo) и броя на еозинофили в спутум и кръв.

Aко симптомите персистират въпреки
високите дози ИКС и второ контролиращо
средство и/или системен КС, астмата се определя като тежка или резистентна на терапия.
Астмата се дефинира като неконтролирана,
ако е налице едно от следните състояния: лош
контрол на симптомите, чести тежки екзацербации, сериозни екзацербации или ограничение на въздушния поток с персистиращ нисък
ФЕО1 след съответна бронходилатация.
Най-малко 2/3 от пациентите с тежка астма страдат от астма с късно начало. Тежките
астматици са предимно жени и имат атопична
конституция. Еозинофилното възпаление се
наблюдава по-често при тежка астма в сравнение с общата популация, но еозинофилно
възпаление може да се открие в целия спектър
4
на тежестта на астмата./8/

Стратегически звена за повлияване на имунологичната реактивност
при бронхиална астма, свързани с нови групи медикаменти

Фиг. 1 Таргетни терапии, действащи върху различни пътища
A. R.Фиг.1
van Таргетни
Buul &терапии,
C. Taube
действащи върху различни пътища
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Анти ИгЕ - моноклонални антителаOmalizumab / Xolair/
Анти IgE беше първото успешно въведено биологично средство при пациенти с тежка IgE- медиирана алергична астма. /8/
Активирането на ИгЕ е водещ механизъм
в имунологичната реактивност при атопична
бронхиална астма и алергичен ринит. Част
от терапевтичната стратегия при контролиране на клиничното протичане на тежката
атопична астма е приложението на хуманизирани неутрализиращи монклонални анти
ИгЕ антитела, които се прикрепват към епитопите на действие на ИгЕ антителата върху
високо и ниско- афинитетните рецептори на
имунологично активните мастоцити, базофили и дендритни клетки. Анти- ИгЕ антителата имат капацитета да неутрализират активността на свободните серумни ИгЕ антитела и на мембранно-свързаните ИгЕ. Това
резултира в по-малко клетъчно- свързан Ig Е,
също даунрегулация на високоафинитетните
рецептори върху клетъчната повърхност./8/
Omalizumab /Xolair/ е водещ медикамент и е
най-успешният от анти ИгЕ моноклоналните
антитела в клиничното приложение при тежко протичаща, кортикорезистентна бронхиална астма, като не само подобрява клиничния контрол, намалява и екзацербациите, но
намалява и необходимостта от допълнителното приложение на високи дози системни
кортикостероиди,от хоспитализации и подобрява качеството на живот на болните. Няма
пряк, но има индиректен ефект върху подобряване на бронхиалната хиперреактивност./
1,2,4/ Клиничният опит показва, че не всички пациенти отговарят еднакво на Омализумаб и е трудно да се предвиди кой пациент
ще покаже отговор на лечението. Редукцията на серумните нива на свободни IgE няма
стойност в разграничването на респондерите от нон-респондерите. И все пак някои
анализи показват, че пациенти с признаци на
Th2-възпаление (като кръвна еозинофилия,
високо Fe NO и повишен серумен периостин)
показват по-висока клинична ефективност и
намаляване на eкзацербациите в сравнение
с пациенти, които нямат признаци на Th2възпаление. /8/

Анти-цитокини
Анти Интерлевкин- 5 / IL-5 /антитела
и механизми на въздействие
IL-5 е цитокин, повишаващ нивото на
еозинофилните левкоцити Ео, които са водещи в сформирането на алергичното възпаление в дихателните пътища и след тяхната
дегранулация с биологично секретиращите
медиатори провокират бронхиалната хиперреактивност при бронхална астма. IL-5
медиира еозинофилната диференциация,
пролиферация и активация. Затова таргетирането на този цитокин би могло да е добра
възможност да се лекуват пациенти с астма
и еозинофилно възпаление. Тези антитела се
свързват с IL-5, инактивират цитокина и допринасят за програмираната клетъчна смърт
на еозинофилите./8/ Еозинофилните медиатори са формирани от четири катионни протеина: големият базисен протеин/МВР/, Ео
катионен протеин /ЕСР/, Ео добитият невротоксин /EDN/ и еозинофилната пероксидаза /
ЕРХ/. Тези медиатори имат ефект на тъканно
увреждане, профибробластен и моделиращ
съдовия пермиабилитет ефект/ участват в
премоделирането на дихателните пътища/,
стимулират бронхиалната хиперреактивност
в ранни и късно-фазови реакции от бърз тип.
Дегранулираните еозинофили повишават
нивото и на липидните медиатори : левкотриен С4 /LTC4/, тромбоцитно-активиращият фактор /PAF/, тромбоксан Б2 /TxB2/и
простагландините Е1 и Е2 /PGE1, PGE2 /.
Тези липидни медиатори също модулират
бронхиалната хиперреактивност при астма.
Човешките еозинофили са резервоар на редица цитокини: IL-5, IL-4, IL-13, TGFbeta,
IFN- gamma. Еозинофилите от алергичните възпалителни инфилтрати в дихателните
пътища с цялата си биологична активност
имат моделиращ ефект върху бронхиалнатa
хиперреактивност, участват в ангиогенезата, повишават фиброблстната активация
и премоделират дихателните пътища. Изграждането на моноклонални рекомбинантни антитела на IL-5 конкурентно блокират
еозинофилната инфилтрация в дихателните
пътища и нивото на Ео във всички тъкани.
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Анти-IL-5 терапията може да бъде постигната използвайки анти-IL-5 антитела, но те
могат да бъдат насочени и към IL-5 R, който
се експресира върху еозинофилите и техните
предшественици. Таргетирането на рецептора директно инхибира IL-5 -сигнализацията,
като по този начин се индуцира апоптозата на еозинофилите. В допълнение, хуманизирани, моноклонални антитела, насочени
срещу човешки IL-5R също довеждат до
засилена антитяло-зависима клетъчно-медиирана цитотоксичност./8/ Клинично са утвърдени следните медикаменти: mepolizumab,
reslizumab и рецепторният антагонист на
IL-5 alfa benralizumab . Тези медикаменти подобряват клиничното протичане на тежката
атопична , често кортикорезистентна бронхиална астма, повлияват благоприятно качеството на живот на болните, намаляват необходимостта от високи дози системни кортикостероиди и по-слабо подобряват вентилаторните показатели. Единствено reslizumab,
който е от клас IgG4 антитяло, за разлика от
mepolizumab, IgG1 антитяло има отчетен в
клинични наблюдения по-същестнен ефект
върху вентилаторните показатели. Необходимо е при клиничното приложение на тази
група медикаменти да се изключват болни с
придружаващи онкологични заболявания поради подтискащият туморните клетки ефект
на човешките еозинофили.
В клиничната алергологична практика
се прилагат и се разработват нови моноклонални антитела/ антицитокини/, които инхибират ефектите на IL-4, IL-13, IL-2, IL-6,
IL-9,IL-17.
AMG317,антиIL-4R alfa блокира освен IL-4, но и IL-13 , като има скромен
ефект върху тежката астма. Lebrikizumab
и Tralokinumab- анти IL-13 моноклонални
антитела подобряват клиничния контрол на
тежко протичащата атопична астма и повлияват добре вентилаторните показатели, както и качеството на живот. Нивото на IL-13
се повишава при обостряне на атопичната
бронхиалната астма, особено в бронхоалвеоларния лаваж. IL-13 е централен медиатор за
развитие на бронхиална хиперреактивност и
мукусна продукция.IL-13 директно въздей68

ства върху епителните клетки и индуцира
експресията на гени за муцин, също така и
някои други гени като периостин, серпин
B2./8/ Снижава се от терапия с инхалаторни
кортикостероиди, но не и при болни с кортикорезистентна астма. Периостин е потенциален биомаркер за IL-13 - индуцирано заболяване на диахтелните пътища./8/ Рекомбинацията от генетичните варианти на IL-13
и на IL-4R alfa генотипове има синергичен
ефект и повишава риска от развитие на тежка бронхиална астма. Има няколко възможности за инхибиране на IL-13. Те включват
моноклонално антитяло срещу IL-13 или
инхибиция на IL-4R alfa, който е основен за
свързване на IL-4 и IL-13.Това означава, че
блокирането на IL-4R alfa инхибира както
IL-4 и IL-13 - свързването и клетъчна активация./8/ Nuvance е моноклонално антитяло,
което инхибира IL-4, намалява продукцията
на IgЕ и подтиска миграцията на еозинофили
към дихателните пътища. Aerovant e рекомбинантно IL-4 антитяло, което инхибира освен IL-4 и IL-13. Инхалаторното приложение
на аеровант снижава сигнификантно къснофазовите бронхообструктивни реакции от
бърз тип. Един различен подход e да се блокира IL-4R alfa с моноклонално антитяло. В
първото проучване с пациенти със среднотежка и тежла астма, с еозинофино възпаление, в dupilumab – третираната група почти
не е имало остри екзацербации и са наблюдавани само леки странични ефекти на мястото
на инжектиране, гадене, ринофарингити и
главоболие. Също така сигнификантна редукция на FeNO и серумния IgE са наблюдавани в групата на анти- IL-4Ralfa- третираната група. Въпреки тези интересни резултати,
не е известно дали лечението с това антитяло
е ефективно като допълнителна терапия при
пациенти с високи дози инхалаторни терапия. Съвсем скорошно изследване показа, че
dupilumab добавен към комбинирана терапия демонстрира подобрение в белодробната функция, редукция на екацербациите при
тежка астма и намаление в нивата на FeNo.
Dupilumab е ефективен и при атопичен дерматит, което дава възможност за допълнителено лечение на тази алергиична коморбид-
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ност./8/
Приложението на моноклонални антитела срещу IL-9 може да подобри протичането не само на еозинофилния, но и на неутрофилния фенотип бронхиална астма, особено
на кортикорезистентната, като се блокира и
индуцирания бронхоспазъм от физическо натовраване.
Daclizumab е моноклонално рецепторно антитяло срещу IL-2Rz, което подобрява
клиничния контрол на тежко протичащата
бронхиална астма, повишава вентилаторните показатели , намалява необходимостта от
употреба на бета агонисти и подобрява качеството на живот на болните.
Очакванията за подобряване на контрола
на неутрофилния фенотип бронхиална астма
е свързан с разработването на моноклонални
антитела срещу IL-17, който е проинфламаторен цитокин при неатопичната астма, продукт на активирането на Th17 имунни лимфоцити.
Golimumab, моноклонално антитяло
срещу TNF- alfa не е оправдал очакванията и
няма съществен ефект в клиничния контрол
на астмата.
Masitinib, инхибитор на тирозин- киназата не повлиява вентилаторните показатели,
не намалява кортикотерапията и скромно подобрява клиничното протичане на астмата.
В предклинична фаза се разработват
и моноклонални антитела срещу цитокина
TSLP /Thymic stromal lymphopoetin/, който
функционално се доближава до IL-7 и се секретира също от епителните клетки на дихателните пътища при инхалиране на етиологичните алергени и активира Th2 имунологична реактивност./1,2,3,4.7/
Toll-like рецепторни антагонисти
В предклинични проучвания се разработват медикаменти, които могат да повлияват ефектите на различни групи Toll-like рецептори, моделиращи също клиничното протичане на бронхиалната астма. Toll-like 2 рецепторите имат отношение към атопичната
бронхиална астма /еозинофилния генотип/:
тяхното активиране в ранна възраст протектира развитието на астма, но при вече кли-

нично проявена астма тяхното активиране в
белодробните мастоцити влошава клиничното й протичане чрез механизмите на повишаване на бронхообструктивните левкотриени
/LTC4, LTD4, LTE4/,активиране степента на
оксидативния стрес и повишаване активността на Грам положителните бактерии в
дихателните пътища. Toll-like 3 рецепторите
в ранна възраст подобряват имунната защита
срещу вирусни инфекции, но при вече развита бронхиална астма, влошават клиничното й протичане. Блокирането на Toll-like
9 рецепторите чрез моноклонални антитела
може да профилактира болните от астма от
провокирания при физически усилия бронхоспазъм./2,5/
Нова дискусия върху очаквания ефект
при бронхиална астма свързва групата на
антагонистите на хистаминергичните рецептори от 4-ти клас- Н4 /Thioрyramid,
4- Aryl pyramidine, Tricyclic pyrimidine,
2-Arylbenzimidazole/. Н4 антагонистите имат
терапевтичен ефект върху подтискане на
алергичното възпаление и патологичното
ремоделиране на дихателните пътища. Активирането на Н4 рецепторите води до повишаване на вътреклетъчния калций и инхибиране на цикличния аденозин монофосфат
/с АМР/, както и стимулиране на митоген активираната протеин киназа и хeмотаксис от
дендритни клетки, мастоцити и еозинофили.
Активирането на дендритните клетки след
среща с актуалните алергени отключва Тh 2
имунологична реактивност при еозинофилния генотип бронхиална астма. Н4 рецепторните блокери редуцират Тh2 индуцираните
цитокини: IL-4, IL-5 , IL-13, намаляват и активността на Toll-like рецепторите: TLR-2,
TLR-4, TLR-9. Повлиявайки Toll-like рецепторите, антагонистите на Н4 подобряват и
неутрофилния генотип бронхиалната астма. Н4 рецепторните антагонисти блокират
и активирането на С фибрите в дихателните
пътища и аферентната дъга на кашличния
рефлекс./2,6/
На нашия фармацевтичен пазар за момента е наличен само анти- ИgE моноклонално тяло – Omalizumab.
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ПОВЕЧЕ СВОБОДА
XOLAIR® 150 mg
прах и разтворител за инжекционен разтвор
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документирани тежки екзацербации на астмата, независимо от високата дневна доза на прилаганите инхалаторни кортикостероиди плюс дългодействащ инхалаторен бета2-агонист. Хронична спонтанна уртикария (ХСУ): Xolair е
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Астма-ХОББ overlap синдром
Резюме: Значителна част от пациентите с хронични респираторни
симптоми са диагностицирани и/или имат характерните черти
едновременно на астма и ХОББ. Съществуват множество термини
използвани за тази група пациенти, но може би „астма-ХОББ
припокриващ синдром” е най-често употребяваният. Въпреки
че няма общоприета дефиниция за това хронично респираторно
състояние и много учени не приемат съществуването му, има широко
съгласие по отношение на това, че пациентите с АCOS имат почести екзацербации, по-лошо качество на живот, по-бързо отпадане
на белодробната функция, повишена смъртност и използват повече
ресурси на здравните системи в сравнение с пациентите само с астма
или ХОББ.
Идентифицирането на пациентите с ACOS има значителни
терапевтични последствия, по-специално поради необходимостта
от ранно включване на инхалаторни кортикостероиди и избягване
на монотерапия с дългодействащи бронходилататори. За разлика
от астмата и ХОББ, няма препоръки за поведение при пациентите с
ACOS, които да са базирани на доказателства. Необходими са бъдещи
изследвания с оглед по-доброто разбиране на синдрома, както и за
разработване на най-подходящите стратегии за контролирането му.
Ключови думи: астма, ХОББ, ACOS, възпаление, бронхиално
ремоделиране, коморбидитет

Summary: Significant proportion of the patients who have chronic
respiratory symptoms have diagnosis and/or share features of both
asthma and COPD. There are a lot of terms applied to these patients
and probably the “asthma-COPD overlap syndrome” is the most widely
used. Even if there is no generally accepted definition for this chronic
airflow limitation and many scientists do not accept the existence of
such entity, there is a broad agreement that the patients with ACOS have
frequent exacerbations, poor quality of life, more rapid decline in lung
function, high mortality and consume more healthcare resources than
patients with asthma or COPD alone.
Identifying patients with ACOS has significant therapeutic implications
particularly with the need for early use of inhaled corticosteroids and the
avoidance of use of long-acting bronchodilators alone in such patients.
However, unlike asthma and COPD, no evidence-based guidelines
for the management of ACOS currently exist. Future research is
needed to improve our understanding of ACOS and to achieve the
best management strategies.
Key words: asthma, COPD, ACOS, inflammation, airway remodeling,
co-morbidity
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Астма-ХОББ overlap синдром
Обструктивните белодробни заболявания
с хронично протичане (ОББХП), астма и ХОББ,
са сериозен глобален здравословен проблем,
който има значителен социален и икономически товар върху обществото. И двете заболявания се характеризират с обструкция и хронично
възпаление в дих. пътища.(1–3) Традиционно
бронхиалната астма се разглежда като алергично заболяване, което започва в детството
и се характеризира с вариабилна и обратима,
спонтанно или след лечение, бронхиална обструкция(1,4) За разлика от нея, бронхиалната
обструкция при ХОББ е персистираща и често
прогресираща, може да бъде свързана с хронична кашлица, продукция на храчки, значителна
коморбидност, чести и тежки екзацербации (2).
Въпреки че на теория разграничаването на двете
състояния изглежда сравнително лесно, в практиката поставянето на окончателна диагноза
при пациент със симптоми за обструктивно белодробно заболяване, особено в по-напреднала
възраст е трудно, тъй като пациентите много често имат характерните признаци, както за астма,
така и за ХОББ. (5–7)
До момента основният въпрос дали припокриването на астма и ХОББ е уникално самостоятелно заболяване или двете състояния
съществуват едновременно при един и същ пациент, остава без ясен отговор. Въпреки липсата
на ясна дефиниция(10), има автори(8-9), които
приемат астма-ХОББ припокриващия синдром
(asthma-COPD overlap syndrome, ACOS), като
самостоятелно заболяване.
Дефиниция на астма-ХОББ
припокриващия синдром
Поради липсата на единодушно приета
дефиниция на синдрома, различните студия
използват различни определения и критерии.
Повечето автори приемат съществуването на
ACOS, при наличието на анамнеза за поставени диагнози астма и ХОББ от лекар при един и
същ пациент (de Marco et al(8), Hardin et al(11)
Menezes et al(12), Pleasants et al(13), други правят
своевременна оценка на симптомите на пациентите и ги определят като пациенти с ACOS при
покриване на критериите за астма според GINA
и за ХОББ на GOLD (Kauppi et al (14). Освен наличие на симптоми от страна на дих. система,
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пациентите с ACOS според Fu et al(15) е необходимо да имат вариабилна обструкция, дефинирана като бронхиална хиперреактивност или
бронходилататорна реверзибилност и частично
обратима бронхиална обструкция (т.е. постбронходилататорно ФЕО1/ФВК<0,7 и постбронходилататорен ФЕО1<80% от предвидения).
Briefly, Brzostek и Kokot(16) определят
ACOS като смесен фенотип с комбинация от
признаци както и на астма, така и на ХОББ, докато Chung et al (17) дефинират състоянието
като отношение на FEV1/FVC < 0.7 и анамнеза
за свиркащо дишане. В ретроспективно проучване Lee et al(18) определят пациентите с ACOS,
като такива имащи астма (позитивен бронходилататорен тест с нарастване на ФЕО1 с 200 мл и
12 % и позитивен провокационен тест с метахолин/манитол), заедно с пост-бронходилататорно
ФЕО1/ФВК<0,7 при първоначалната оценка и
персистираща бронхиална обструкция след минимум 3 месеца на проследяване, без значение
от лечението.
Съвместната колаборация между Глобалната инициатива за астма (GINA) и глобалната
инициатива за ХОББ (GOLD) доведе до създаването на общ документ за ACOS (5), който го
описва като синдром, при който се срещат едновременно черти характерни както за астмата
така и за ХОББ, заедно с необратима бронхиална обструкция. Същевременно авторите все пак
подчертават, че документът има за цел да подпомогне основно лекарите в клиничната им работа
и няма за цел да даде дефиниция на състоянието.
(5)
Епидемиология
ХОББ засяга 14.2 милиона възрастни в
САЩ (4.3 милиона с емфизем, 9.9 милиона с
хроничен бронхит) и приблизително още 9.8
милиона, които са с недиагностицирана ХОББ
(National Health Interview Survey, 2010) (19,20).
25 милиона американци са с астма – 18 милиона
възрастни и 7 милиона деца (един на всеки 12
възрастни)(21).
Обратно на общоприетото разбиране, че
ХОББ засяга само пациентите в по-напреднала
възраст (>65 години), заболяването е много често и при по-младата, в работоспособна възраст
популация. Приблизително 50% от пациентите и
от двата пола с ХОББ са по-млади от 65 години
и на тях се падат 2/3 от всички посещения при
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лекар и 43% от хоспитализациите (22). Астмата,
от своя страна, все още се смята за заболяване на
по-младите.
Tрудно е да бъде определена честотата на
ACOS поради липсата на единодушно приета
дефиниция. Процентът пациенти страдащи от
белодробно обструктивно заболяване, които могат да бъдат класифицирани като имащи ACOS
варира сред различните публикации в зависимост от критериите, които са използвани и е
между 15%–25%(14, 23-26)
Среща се по-често при възрастните, сред
афроамериканците и сред пациентите с поагресивен ход на заболяването(24).
ACOS обхваща важна популация пациенти
с по-лоши резултати и прогноза в сравнение с
тези с астма и ХОББ поотделно. Нещо повече, те
са с по-чести и тежки екзацербациите въпреки
по-младата възраст и по-малкото пакетогодини.
Защо е важен синдромът
на припокриване астма-ХОББ?
Има няколко основни причини, поради които синдромът на припокриване е важен. Първо,
пациентите с ACOS са изключвани от клиничните проучвания, което означава, че данните за ефикасността на дадена терапия за една
значителна част от по-възрастните пациенти с
обструктивна белодробна болест, може да не е
релевантна. Добър пример са клиничните проучвания за ефикасността на инхалаторните кортикостероиди при астма. Обикновено при тях се
изключват пушачи с астма, поради трудното разграничаване на астмата от ХОББ при пушачи с
обструктивно белодробно заболяване. Въпреки
това до 30% от пациентите с астма са пушачи,
което означава, че значителна част от популацията с това заболяване е изключена от рандомизираните проучвания и няма реални данни за ефикасността на инхалаторните кортикостероиди
при тази част от астматиците (27). Отделно пушачите с астма имат относителна кортикостероидна резистентност, поради което тази терапия е
по-малко ефективна при тях в сравнение с непушачите (27). Всичко това подчертава нуждата от
проучвания сред тази група от пациенти и необходимостта от включване на ACOS в програмите за разработване на съответните медикаменти.
Второ, клиницистите често са объркани
как точно да разграничат астма от ХОББ. В едно

проучване относно поставянето на диагнози при
обструктивните белодробни заболявания, много
лекари съобщават, че имат нужда да разширят
диагнозата астма с идеята да индикират наличието на други клинични признаци, използвайки
допълнителни термини като астма с хроничен
бронхит, хроничен обструктивен бронхит, астма
с перманентна обструкция и ХОББ с обратима
обструкция. Авторите на изследването съобщават за една несигурност сред клиницистите при
използване на “кратки” диагнози като астма с
оглед на това дали предоставят достатъчно описание на съответния случай (28).
Трето, и може би най-важно, е че изучавайки ACOS, можем да достигнем до идентифициране на механизмите по които се развива ХОББ.
Известно е, че пациентите с ХОББ са диагностицирани и търсят специализирана помощ относително късно в хода на заболяването. Чрез
идентифициране на рисковите фактори, би било
възможно да се разбере и да се повлияе върху
ускорената загуба на белодробна функция при
ХОББ.
Рискови фактори
Няколко са потенциално важните общи
рискови фактори за припокриване на астма с
ХОББ- тютюнопушене, напредване на възрастта, бронхиална хиперреактивност(БХР) и екзацербации.
Тютюнопушене
Между 15 и 50% от пушачите развиват
ХОББ, като има продължителен латентен период от много години преди да се появи инвалидизиращата диспнея, като кашлицата и
увеличената продукция на спутум предшестват задуха. Тютюнопушенето, дефинирано
като >10 пакетогодини може да модифицира
възпалението на малките дихателни пътища и
ремоделирането при бронхиалната астма. Компютърна аксиална томография на гръдния кош
показва, че няма разлика в степента на белодробния емфизем при пациентите с ХОББ и тези
с ACOS. Това доказва, че по-скоро възпалението
на малките дихателни пътища отколкото емфизематозните промени водят до понижаването на
ФЕО1 при пациентите с ACOS. За астматицитепушачи са характерни по-тежки респираторни
симптоми, ускорено намаление на ФЕО1 и лош
отговор на лечението с инхалаторни КС.
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Възраст
Възрастта обикновено не се приема за рисков фактор за ACOS. Белодробната функция
намалява с възрастта, което може да е объркващо при скрининга за ACOS. Нормално ФЕО1/
ФВК е 0.70 във възрастта 60-80 години според
NAEPP EPR-3. ФЕО1/ФВК <0.70 при пушачи
над 40 години говори за ХОББ, но е възможно
да бъде и ACOS при астматици. Възрастните с
астма, особено тези, които пушат губят ФЕО1
по-бързо отколкото непушачите.
Противоречиви са мненията за влиянието
на възрастта като самостоятелен рисков фактор
за развитие на астма или ХОББ. Обикновено
пациентите с астма са по-млади (средна възраст
51.3 години) от тези с ACOS, а тези с ХОББ са
по-възрастни (средна възраст 72.4 години) от
болните с ACOS (средна възраст 66.7 години).
Бронхиална хиперреактивност
Бронхиалната хиперреактивност (БХ) и
бронходилататорната обратимост на обструкцията са характерни за много възпалителни респираторни заболявания. БХ се определя като
склонността на дихателните пътища да намаляват своя просвет под влияние на различни фактори от външната и вътрешната среда на организма в степен, различна от тази на дихателните
пътища на индивиди с нормална бронхиална
реактивност.
И при астма, и при ХОББ се наблюдава
различна по тежест БХ, следователно и бронходилататорна обратимост. БХ се среща при
почти всички пациенти с астма и при 2/3 от
болните с ХОББ.
БХ често е асимптоматична и присъства
от 10 до 20% сред популацията (29,30). Асимптоматичната БХ се асоциира с повишен риск
от развитие на новодиaгностицирана астма и
ХОББ при 11 годишно проследяване, а от своя
страна тютюнопушенето води до повишен риск
от развитие на БХ(31). Това е пример за взаимно потенциране на рисковите фактори. БХ е
също важен рисков фактор при пациентите
с диагностицирани вече астма и ХОББ – потежката БХ се асоциира с по-тежки симптоми и по-бързо редуциране на ФЕО1.
БХ е свързана също с акцелерирано отпадане на белодробната функция. Съществува
годишно понижение на ФЕО1 с 12мл/годишно
при настоящи пушачи и 11мл/годишно при бив76

ши пушачи с БХ. Непушачите с БХ също имат
намаление във ФЕО1 с 4 мл/годишно (32). По
този начин активните пушачи с БХ са с риск за
развитие на ХОББ и припокриващ синдром. Механизмите по които се случва това все още не
са достатъчно изяснени, но може би включват
възпаление в дих. пътища, тъй като са открити
инфламаторни маркери в спутум при пушачи с
БХ(32).
Екзацербации
Както при пациентите с астма, така и при
тези с ХОББ има влошавания на състоянието.
Това са клинично значими събития, често провокирани от вирусни инфекции на респираторния
тракт и са свързани с влошаване на качеството
на живот, загуба на функционална активност и
повишено използване на здравни ресурси. Последните проучвания демонстрират, че екзацербациите при астма, особено тежките, водят до
ускорена загуба на белодробна функция, с до 30
мл намаление на ФЕО1 годишно(33, 34). По този
начин, модифицирайки нивото на екзацербации,
може да се предотврати появата на фиксирана
бронхиална обструкция при астмата.
Обща патофизиология
Трите общи патофизиологични механизми на бронхиалната астма и ХОББ са възпаление водещо до ремоделиране, обструкция
и хиперреактивност на дихателните пътища.
Хроничното възпаление е основният компонент
на всички обструктивни белодробни болести, а
бронхиалната обструкция е крайният резултат
и може да бъде динамична (бронхоспастична) и
статична (структурна).
Хронично възпаление
на дихателните пътища
Традиционно се приема, че подлежащото
хронично възпаление при астмата е еозинофилно и в него участват CD4+ лимфоцитите, а
при ХОББ – неутрофилно, с участието на CD8+
лимфоцитите. Характерът на възпалението, обаче е хетерогенен, със значително припокриване.
Описани са както нееозинофилна, така и
неутрофилна астма, като и двете се смята, че са
резистентни на лечение с КС. Астматиците, които пушат или са с тежка форма на заболяването с фиксирана обструкция имат повишен брой
неутрофили в дихателните пътища, подобно на
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ХОББ.
И при астмата, и при ХОББ тютюнопушенето води до неутрофилно възпаление, което
увеличава КС резистентност. От друга страна,
при някои пациенти с ХОББ се наблюдава еозинофилно възпаление, което се асоциира с поголяма обратимост на обструкцията при лечение
с КС.
Хистопатологични изследвания при пациенти с астма и ХОББ показват, че и при двете
обструктивни заболявания се засягат не само
проксималните големи (>2 mm в диаметър), но
и дисталните дихателни пътища (<2 mm в диаметър).
Така, въпреки че астмата първоначално е
описана като заболяване, което засяга централните дихателни пътища, вече има патологични
и физиологични доказателства, че възпаление и
ремоделиране се наблюдават и в периферните
дихателни пътища, а дори и в белодробния паренхим, които са прицелните места на бронхиална обструкция при астматиците.
Подобно, и при ХОББ възпалението засяга
всички отдели на респираторния тракт като основно атакува малките дихателни пътища и паренхима, въпреки че големите дихателни пътища остават основният източник на хиперсекреция, асоциирана с продукцията на спутум.
Ремоделиране на дихателните пътища
Съществуват
компютърно-томографски
данни с висока резолюция за повишено ремоделиране на бронхиалната лигавица с повишение на дебелината на бронхиалната стена при
ACOS(35), което е важна черта водеща до бронхиална обструкция при повечето белодробни заболявания. При астмата, това е поради възпаление, субепителна фиброза и повишена дебелина
на гладката мускулатура (36). При ХОББ също е
налице повишение на дебелината на бронхиалната лигавица, макар и не толкова изразена както
при астма (37), но въвличаща същите структури
на епитела, ретикуларната базална мембрана,
мукозните жлези и гладките мускулни клетки.
Има данни за ремоделиране, фиброза и възпаление в тези структури. Така при разглеждане на
патологичните промени в дих. пътища асоциирани с астма и ХОББ, съществуват прилики по
отношение на ремоделираните структури, но
разлики в степента на засягането им (35).

Бронхиална обструкция (БО)
БО настъпва в резултат от бронхоспазъм,
оток и възпаление на мукозата, мукусна хиперсекреция и образуване на слузни тапи, както и на
структурни промени като хипертрофия и хиперплазия на гладката мускулатура на дихателните
пътища. Някои от тези компоненти на ремоделиране на дихателните пътища са необратими
и се асоциират с прогресираща загуба на белодробната функция, която не е напълно обратима
в резултат на терапията.
Ремоделирането на дихателните пътища засяга всички отдели на респираторния тракт като
ремоделирането на малките пътища е основната причина за загубата на белодробна функция
при ХОББ и дългогодишна астма. Това показва
необходимостта всяка терапевтична стратегия
за лечение на астма, ХОББ и ACOS да включва
повлияване на периферните дихателни пътища.
Клиника на ACOS
Разпознаването на астмата и ХОББ изисква
оценка на симптомите и отклоненията от нормалното физиологично състояние. Симптомите
могат да индикират наличието на болестен процес, но тяхната сензитивност и специфичност
за двете заболявания може да е ограничено. На
физиологично ниво, пациентите с припокриващ
синдром имат непълна обратимост на бронхиалната обструкция (ХОББ), съответно редуциран
постбронходилататорен ФЕО1. В допълнение
те имат бронхиална хиперреактивност или силно положителен тест за обратимост като израз
на повишена вариабилност. Наличието на бронхиална обструкция може да повлияе оценката
на бронхиална хиперреактивност при ХОББ.
За разпознаването на ACOS е за предпочитане
да се използват индиректни стимули за оценка
на БХР. Такива агенти не причиняват директна
гладко-мускулна контракция и включват хипертоничен разтвор на натриев хлорид, аденозин и
манитол.
Информативни данни могат да бъдат получени от проучванията с обособени групи от
пациенти с характерни черти както за астма,
така и за ХОББ. Тези групи включват пациенти с астма, които пушат или развиват непълна
бронхиална обратимост и не-пушачи, които развиват ХОББ, Пушачите с астма имат черти характерни за ХОББ, тъй като те са относително
резистентни на терапия с кортикостероиди и е
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по-малко вероятно да имат еозинофилно възпаление(38) и по-често имат неутрофилия в бронхиалната лигавица (39). Развитието на непълна
обратимост на бронхиалната обструкция(ХОББ)
се наблюдава при някои пациенти с дългогодишна астма (40, 41). Тези пациенти обикновено са
по-възрастни, от мъжки пол ,с дългогодишна
давност на заболяването и имат повишен риск
от смърт поради белодробно заболяване (35,42).
При лонгитудинално проучване, 16% от пациентите развиват непълно обратима бронхиална
обструкция при 21-33 годишно проследяване
(43). Типа на възпаление асоциирано с астма и
непълна обратимост е хетерогенно. Изпитвания,
които изключват пушачите, демонстрират доказателства за еозинофилно възпаление на база на
повишен издишан азотен оксид (NO), повишени
еозинофили в периферна кръв(35) и бронхиална
лигавица. Този дизайн изключва важна част от
пациентите с астма и води до необективна селекция на популацията. При проучване на точно
тези изключвани по принцип пациенти с астма
и непълна обратимост, са налице повишение на
неутрофилите, като това е повишение корелира
с намалението на ФЕО1(39, 44, 45).
В едно проучване(46), изследващо характеристиките на ACOS, само 16 % и съответно 21%
от пациентите могат дефинитивно да бъдат категоризирани с астма и ХОББ, докато 65% експресират черти х-ни за припокриващия синдром.
Попадането в дадена група се базира единствено
на спирометрични данни-ФЕО1/ФВК, ФЕО1 и
бронхиална хиперреактивност. Атопията се среща в най-голяма степен (100%) при пациентите с
астма, докато при тези със синдром е 64%, а при
ХОББ 25%. Нуждата от орални кортикостероиди, присъствието на хроничен бронхит и бактериалната колонизация при пациентите с ACOS,
наподобяват тези при ХОББ. Спутумната неутрофилия и общия брой клетки е най-висок при
ACOS, като абсолютния брой на неутрофилите
е до пет пъти по-висок в сравнение при пациентите с астма и здравите контроли. Еозинофилите
са значимо повишени при пациентите с астма в
сравнение със здравите контроли, но не между
трите групи с обструктивно белодробно заболяване. Тези данни потвърждават, че ACOS е чест
при по-възрастните пациенти, типа на възпаление е представен от повишен брой неутрофили
и по отношение на усложненията от страна на
дих. с-ма наподобява ХОББ.
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Наличните до момента проучвания показват по изразена диспнея и хрипове (7,8, 13, 50),
както и по изразена кашлица (12) при пациентите с припокриващ синдром, в сравнение с
тези имащи само астма или ХОББ, Още повече
пациентите с ACOS имат по-чести и по- тежки
екзацербации (7,12,50). По отношение на коморбидността, няколко проучвания показват статистически значима по-висока честота на заболеваемост от диабет сравнение с пациентите само
с астма или ХОББ (7,12,50).
Много от придружаващите заболявания
като артрит, инсулт и до някаква степен диабет,
наблюдавани при ACOS в различните проучвания не са типичните, които се наблюдават при
астма(1), най-вероятно поради факта, че пациентите с астма са oтносително по-млада популация. В допълнение, тютюнопушенето е допринасящ фактор за връзката между коморбидността и ACOS, тъй като броят пушачи в групите с
припокриващ синдром обикновено е по-висок в
сравнение с този при астма.
Системно възпаление и ACOS.
Системното възпаление е характеристика
на хроничните възпалителни заболявания на
белите дробове. Докато то е типично свързано с ХОББ и напредването на възрастта (51),
в последните години системното възпаление
се свързва и с някои форми на астма(52). При
ХОББ, системното възпаление с хронично нискостепенно повишение на циркулиращите проинфламаторни медиатори като С-реактивен протеин и интерлевкин-6 е свързано с акцелерирана
прогресия на заболяването, екзацербации (53), и
свързани с това хоспитализации и бързо понижение на ФЕО1(54). Същите тези маркери на
системното възпаление са асоциирани със застаряването, сърдечно-съдовите заболявания,
диабета и обезитета и се предполага, че активно
участват в патогенезата на тези състояния (55,
56).
Имайки в предвид, че заболеваемостта от
ACOS се увеличава с напредване на възрастта,
не е ясно дали системното възпаление е характеристика на това състояние и ако да, кои маркери са въвлечени и към какви клинични характеристики корелират. Влиянието на възрастта,
сърдечно-съдовите заболявания, обезитета
върху системното възпаление при припокриващия синдром също не е изяснено. Системно-
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то възпаление може да бъде също допринасящ
фактор за повишена морбидност(понижено качество на живот, повишен брой хоспитализации
и завишено отпадане на белодробната функция)
при ACOS.
Заключение
Разбирането ни за ACOS към момента е все
още в начален етап, тъй като повечето изследвания включват пациенти от съществуващи проучвания, които имат специфични включващи и
изключващи критерии (например поставена
диагноза астма или ХОББ от лекар), различни
дефиниции на състоянието са използвани при
различните изследвания, а пациенти които имат
черти характерни както за ХОББ така и за астма
или нямат “класически” симптоми са изключва-

ни от клиничните проучвания за разработка на
медикаменти.
Необходими са нови изследвания върху
този проблем с оглед по-доброто му идентифициране и терапевтично поведение. Това трябва
да включва проучвания върху клиничните и физиологични характеристики, биомаркери, подлежащи патологични механизми, основно при
по-обширна популация от пациенти с респираторни симптоми или хронична бронхиална обструкция, отколкото при пациенти с поставени
вече диагнози астма или ХОББ. Необходими
са изследвания в насока създаване на дефиниция на състоянието, базирана на доказателства
и по-детайлна класификация на пациентите експресиращи едновременно черти характерни за
астма и ХОББ.
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Подпомага контрола на симптомите на
алергичен ринит през цялата година 1,2
Nasonex спрей за нос е показан за лечение на
симптомите на сезонен алергичен ринит или
целогодишен ринит при възрастни и деца на
възраст 3 години и по-големи.
При пациенти с анамнеза за умерени до тежки
симптоми на сезонен алергичен ринит може да се
наложи, лечението с Nasonex спрей за нос да се
започне няколко дни преди очакваното начало
на поленовия сезон.
Nasonex спрей за нос е показан за лечение на
назална полипоза при възрастни на възраст 18
години и по-големи.

a

Тази информация е приблизителна оценка, получена от използването на информация по лиценз на IMS
Health. NASONEX е най-предписваният ИНС в България въз основа на наличните данни от броя предписани
опаковки в България през 2015.

ИНС - инхалационен назален стероид
Избрана информация за безопасността на Nasonex
Терапевтични показания
НАЗОНЕКС спрей за нос е показан за лечение на симптомите на
сезонен алергичен ринит или целогодишен ринит при възрастни
и деца на възраст 3 години и по-големи.
При пациенти с анамнеза за умерени до тежки симптоми на
сезонен алергичен ринит може да се наложи, лечението с НАЗОНЕКС спрей за нос да се започне няколко дни преди очакваното
начало на поленовия сезон.
НАЗОНЕКС спрей за нос е показан за лечение на назална полипоза
при възрастни на възраст 18 години и по-големи.
Дозировка
Сезонен или целогодишен ринит
Възрастни (включително и пациенти в старческа възраст)
и деца над 12 години: Обичайната препоръчителна доза е две
впръсквания (50 мкг/впръскване) във всяка ноздра еднократно
дневно (обща доза 200 мкг). След овладяване на симптомите
намаляването на дозата до едно впръскване във всяка ноздра
(обща доза 100 мкг) може да е достатъчно за поддържащо лечение. При недостатъчно повлияване дозата може да се повиши до максималната дневна доза от 4 впръсквания във всяка
ноздра еднократно дневно (обща доза 400 мкг). След овладяване
на симптомите се препоръчва намаляване на дозата.
Деца на възраст между 3 и 11 години: обичайната препоръчителна доза е едно впръскване (50 микрограма/впръскване)
във всяка ноздра веднъж дневно (обща доза 100 микрограма).
Полипоза на носа
Обичайната препоръчителна начална доза за полипоза е две
впръсквания (50 микрограма/впръскване) във всяка ноздра
веднъж дневно (обща дневна доза 200 микрограма). Ако след 5
до 6 седмици симптомите не са овладени в достатъчна степен, дозата може да се повиши до две впръсквания във всяка
ноздра два пъти дневно (обща дневна доза 400 микрограма).
Дозата трябва да бъде титрирана до най-ниската доза, която осигурява ефективно овладяване на симптомите. Ако след
5 до 6-седмично двукратно дневно приложение не се постигне
подобрение, трябва да се направи оценка на състоянието на
пациента и да се обмисли отново терапевтичната стратегия.

Приложение
Преди прилагане на първата доза, спреят трябва да се разклати добре и да се изпръска 10 пъти във въздуха (докато
струята стане хомогенна). Ако помпичката не е използвана в
продължение на повече от 14 дни, преди следващата употреба
тя трябва отново да бъде прочистена с 2 изпръсквания до получаване на хомогенна струя.
Преди всяка употреба спреят трябва добре да се разклати.
Бутилката трябва да се изхвърли след изпръскване на означените на етикета брой дози или в рамките на 2 месеца след
първото отваряне на опаковката.
Противопоказания
Свръхчувствителност към активното вещество, мометазонов фуроат, или към някое от помощните вещества.
НАЗОНЕКС спрей за нос не трябва да се прилага при наличие на
нелекувана локална инфекция, засягаща лигавицата на носа,
както херпес симплекс.
Поради ефектът на кортикостероидите да потискат заздравяването на рани, пациенти, които са претърпели скорошна
операция на носа или травма, не трябва да използват кортикостероид за приложение в носа, докато раната не заздравее.
Поради забавеното зарастване на раните при приложение на
кортикостероиди, при пациенти които наскоро са претърпели операции или травми на носа, до задравяване на раните не
трябва да се прилагат кортикостероиди.
Специални предупреждения и предпазни мерки
Пациенти на кортикостероидно лечение, при които има опасност от имуносупресия, трябва да бъдат предупреждавани, че
сас с повишен риск при контакт с определени инфекции (напр.
Варицела, морбили), както и да бъдат информирани, че е важно
в случай на контакт с такива инфекции веднага да потърсят
лекарска помощ.
Назонекс спрей за нос трябва да се прилага с повишено внимание или въобще да не се прилага при пациенти с активна или
латентна туберкулоза, както и при такива с нелещувани гъбични, бактериални, системни вирусни инфекции. При лечение с
Назонекс спрей за нос в продължение на няколко месеца, трябва
да се правят периодични прегледи за възможни промени в лигавицата на носа. Ако се развие локална гъбична инфекция на носа

или фаринкса, лечението с Назонекс трябва да се спре, или да се
започне съответно лечение. Персистирането на назофарингеалното дразнене може да е показание за спиране на лечението
с Назонекс спрей за нос.
Nasonex
При пациенти, които от продължително системно лечение с
кортикостероиди преминават на лечение с НАЗОНЕКС спрей
за нос, трябва да се подхожда с повишено внимание. Спирането на системното лечение с кортикостероиди при такива
пациенти може да доведе до развитие на надбъбречна недостатъчност, при което възстановяването на функцията на
ХХН ос да отнеме месеци. Ако при тези пациенти се проявят
признаци и симптоми на надбъбречна недостатъчност или
симптоми на отнемане (напр. ставна и/или мускулна болка,
отпадналост и първоначално депресия) въпреки облекчаването
на симптомите от носа, системното приложение на кортикостероиди трябва да се възстанови и да се предприемат и
други подходящи терапевтични мерки. Такова преминаване
може също да провокира съществуващи алергични заболявания
като алергичен конюнктивит и екзема, които преди това са
били потиснати от системната терапия с кортикостероиди.
Рядко са съобщавани случаи на перофорация на носния септум
и за повишаване на вътреочното налягане. Препоръчва се при
деца да се следи ръста. При забавяне на темпа на растеж,
терапията трябва да се преразгледа с цел преминаване на найниската възможна доза. Желателно е пациентът да се насочи
към педиатър.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други
форми на взаимодействие
Проведено е клинично проучване на лекарствени вазоимодействия с лоратадин. Не са установени лекарствени взаимодействия.
Бременност и кърмене
Няма достатъчно или добре контролирани проучвания при
бременни жени. Както и при други назални кортикостероидни
продукти, Назонекс спрей за нос не трябва да се прилага при
бременни или кърмещи жени, освен ако потенциалната полза
за майката надвишава потенциалния риск за майката, плода
или кърмачето.
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Нежелани лекарствени реакции
Чести (> 1/100, < 1/10) нежелани събития, съобщени в клинични
проучвания са епистаксис, фарингит, парене в носа, дразнене на
носа, язви на носа, главоболие. Инфекции на горните дихателни
пътища, дразнене на гърлото. При деца честотата на нежелани събития са: епистаксис 6%, главоболие 3%, възпаление
на носа 2%, и кихане 2% и са сравними с плацебо. При клинични
проучвания за алергичен ринит се съобщава за епистаксисът,
който като цяло е самоограничаващ се и лек, и се проявява
по-често в сравнение с плацебо (5%), но със съизмерима или
с по-ниска честота в сравнение с назалните кортикостероиди, използвани като референтни продукти в проучванията
(до 15%). Честотата на всички останали нежелани реакции е
сходна с тази при плацебо. При пациенти, лекувани за назална
полипоза, общата честота на нежелани реакции е подобна на
тази наблюдавана при пациенти с алергичен ринит.
При приложение на назални кортикостероиди могат да се проявят и системни ефекти, особено ако са предписани във високи
дози и за продължително време.
Лекарствен продукт по лекарско
предписание. Преди да предпишете NASONEX, моля прочетете
кратката характеристика на
продукта.
КХП 19.10.2015
References
1. NASONEX 50 micrograms Nasal
Spray, КХП 19.10.2015
2. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA,
et al. Allergic Rhinitis and its Impact
on Asthma (ARIA) 2008. Allergy
2008;63(Suppl 86):8–160.
3. IMS Health – предписани опаковки
в България през 2015 година.

Оригинални изследвания
Силвия
Новакова1
Пламен
Яковлиев2
УМБАЛ „ Свети
Георги” – Пловдив
2
Алергологичен
кабинет – Стара
Загора
1

Коморбидна бронхиална астма при
пациенти с новодиагностициран
алергичен ринит
Резюме:
Увод
Значението на алергичния ринит се определя не просто то високата
честота на заболяването, но и от връзката му с бронхиалната астма.
Алергичният ринит е най – мощен рисков фактор за развитие на
бронхиална астма.
Целта на настоящото проучване е да се изследва честотата на бронхиална астма при пациенти с новодиагностициран алергичен ринит.
Материал и Методи
В ретроспективното проучване бяха включени 448 пациента [мъже
210 (46.88%), средна възраст 19.9 години] като част от клиничен анализ на пациенти с новодиагностициран алергичен ринит.
Алергичният ринит беше диагностициран и класифициран според
ARIA, а бронхиалната астма беше диагностицирана според изискванията на GINA. Беше направен анализ на пациентите с астма
според продължителността на симптомите на ринит до поставяне
на диагнозата.
Резултати
При 153 (34,15%) пациента беше установено наличие на коморбидна бронхиална астма при диагностициране на алергичен ринит.
Най – висок относителен дял на коморбидна бронхиална астма
беше установен при пациенти с продължителност на симптоми на
ринит от 6 до 10 и повече от 10 години.
Заключение
Резултатите от настоящото проучване дават основание да се направи извод, че алергичният ринит е асоцииран с бронхиална астма,
честотата на която корелира с продължителността на оплакванията
до диагностициране на ринита.
Ключови думи: алергичен ринит, бронхиална астма, коморбидност
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Summary:
The importance of allergic rhinitis is determined not only by the high
prevalence of the disease, but by the connection with asthma. Allergic
rhinitis is the most relevant risk factor for asthma appearance.
The aim of the present study is to explore the prevalence of asthma in
patients with newly diagnosed allergic rhinitis.
Materials and methods
In the retrospective study 448 [men 210 (46.88%)] patients, mean age
19.9 years were included as a part of clinical analysis of patients with
newly diagnosed allergic rhinitis. Allergic rhinitis was diagnosed and
classified according to ARIA and asthma was diagnosed as determined
by GINA. Patients with asthma were analyzed on the base of duration
of rhinitis symptoms before diagnosis.
Results
Asthma was established in 53 (34.15%) patients when allergic
rhinitis was diagnosed. The highest relative percentage of asthma
co-morbidity was established in patients with the duration of rhinitis
symptoms from 6 to 10 years and more than 10 years.
Conclusion
The results from the present study give the evidence that allergic
rhinitis is associated with asthma and the prevalence of asthma
correlates with the duration of rhinitis symptoms before diagnoses.
Key words: allergic rhinitis, asthma, co-morbidity
Увод
Алергичният ринит е най – честото алергично заболяване, което засяга значителна
част от световната популация във всяка възрастова група [1, 2]. Сам по себе си алергичният
ринит е сериозно бреме за здравната система.
Директните и индиректни разходи за заболяването, както и негативният ефект върху качеството на живот на пациентите определят
високата му социална и икономическа цена
[3, 4]. Но за значимостта на алергичния ринит
има значение и още един факт – връзката му с
бронхиалната астма [5]. Епидемиологичните проучвания доказват, че астмата и ринитът
по – често се срещат заедно при един и същи
пациент [6]. Честотата на астма при пациенти
с ринит е до 40% [7]. Алергичният ринит и наличието на сенсибилизация са два независими
рискови фактори за астма [8, 9] Пациентите с
персистиращ ринит и тези с умерено тежък /
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тежък според съвременната класификация на
ARIA са с по – висок риск за астма. Значимостта на заболяването и броя на засегнатите
от алергичен ринит определят големия научен
интерес към него.
Цел
Целта на настоящото проучване е да се
изследва честотата на бронхиална астма при
пациенти с новодиагностициран алергичен
ринит.
Материал и Методи
В ретроспективното проучване бяха
включени 448 пациента (възрастов интервал 3
– 56 години) като част от клиничен анализ на
новодиагностициран алергичен ринит. Алергичният ринит беше диагностициран и класифициран според критериите и класификацията на ARIA [5]. Бронхиалната астма беше
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класификацията

на

ARIA

[5].

Бронхиалната

астма

беше

и клинична
характеристика на пацидиагностциранадиагностцирана
според изискванията
на GINA
според изискванията
награфска
GINA [10].
Беше направен
ентите е представена в таблица 1.
[10]. Беше направен анализ на пациентите с
анализ на пациентите с астма според продължителността на
астма според продължителността на ринитниринитните оплаквания до поставяне на диагнозата.
те оплаквания до
поставяне на диагнозата.
При 85 (18.97%) пациента алергичен риСтатистически анализ
нит беше диагностициран до една година от
обработка на резултатите
осъщественаПри 255 (56.92%) папоявата беше
на оплаквания.
СтатистическиСтатистическата
анализ
циентапри
диагнозата
беше
Статистическата
обработка на
резултачрез алтернативен
и вариационен
анализ
използване
напоставена до края на
®
третата
година.
При
193
пациента (43,08 %)
тите беше осъществена
чрез
алтернативен
и
компютърна програма SPSS Statistics – version 20.0 (IBM ).
алергичният ринит беше доказан след четири
вариационен анализ при използване на комРезултати
и повече години на оплаквания. При 83 (18,52
пютърна програма SPSS Statistics – version
Бяха изследвани 448 пациента [мъже 210 (46.88%)] на средна
®
%) пациента симптомите са продължили де20.0 (IBM ).
възраст 19.9 години
с новодиагностициран
алергичен
сет и повече
годиниринит.
до окончателното постапациентите
е направен анализ на
вяне нанадиагнозата.
Беше
Резултати Демографска и клинична характеристика
възрастта на пациентите според продължителБяха изследвани
448 пациента
210
представена
в таблица[мъже
1.
ността на оплакванията до диагностициране
(46.88%)] на средна възраст 19.9 години с
на алергичния ринит (таблица 2).
новодиагностициран алергичен ринит. ДемоДемографска и клинична характеристика на Таблица 1
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пациентите (n – брой)
Пол

N
Мъже

При

85

Жени

(18.97%)

210

%

пациента
238

алергичен

46.87

ринит

53.13

беше

диагностициран до една година от появата на оплаквания. При 255
Възраст (години)

(56.92%) пациента диагнозата беше поставена до края на третата
3 – 56

Интервал

година. При 193 пациента (43,08 %) алергичният ринит беше
19.90 (12.84)

Средна Std. Dev.

доказан след четири и повече години на оплаквания. При 83 (18,52
Вид алергичен ринит

%) пациента симптомите са продължили десет и повече години до
интермитентен лек

26

5.80

окончателното
поставяне на диагнозата.
Беше направен
анализ на
интермитентен тежък
58
12.95
възрастта
персистиращ на
лек

пациентите 75според продължителността
на
16.74
оплакванията
до диагностициране
(таблица 2).
персистиращ тежък
289 на алергичния ринит
64.51

Възраст
на
пациенти
според
продължителността на оплакванията до
поставяне на диагноза „Алергичен ринит”.
Продължителност на
Възраст
оплаквания
средна
Std. Dev.
(в години)

Таблица 2

4

Std. Er. Mean

1

12,50

11,35

1,32

2

16,39

11,83

1,37

3

18,46

8,75

1,02

4

20,82

8,72

1,17

5

26,24

10,97

1,49

6-10

33,77

7,90

1,19

> 10

35,79

8,47

1,36

При 153 (34,15%) пациента беше установено наличие на
коморбидна бронхиална астма при диагностициране на алергичен
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При 153 (34,15%) пациента беше установено наличие на коморбидна бронхиална астма при диагностициране на алергичен ринит.
Извършено беше разпределение на случаите
според продължителността на оплакванията до
поставяне на диагнозата „Алергичен ринит”.
Данните са представени на фигура 1.
Определен беше относителният дял на
коморбидна бронхиална астма за всяка от подгрупите пациенти според признака „ продължителност на оплакванията”. Най – висок относителен дял беше установен при пациенти с
продължителност на оплакванията от 6 до 10 и
повече от 10 години (фигура 2).
Дискусия
Съвремeнното разбиране за дихателния
път, заложено като основа на инициативата
ARIA, е неговото единство. В тази връзка алергичният ринит и бронхиалната астма се приемат за две изяви на общ проблем на единния
дихателен път. По данни на Shaaban (Lancet
2008), ринитът и особено алергичният ринит е
най – мощен предиктор на астма.
Настоящото проучване е част от клиничен анализ на пациенти с новодиагностициран
алергичен ринит. Известно е, че до пубертета
алергичният ринит е по-чест в мъжкия пол,
като при възрастните пациенти е установена
липса на значимо различие в честота на заболяването между двата пола [6]. При докладваните резултати от настоящото проучване не е
извършвано възрастово разделяне на пациенти
според пола и затова няма статистическа разлика между мъже и жени.
Атопичната предиспозиция персистира и
атопично заболяване, включително алергичен
ринит, може да стартира по всяко време Беше
установена широка възрастова граница на пациентите с новодиагностициран алергичен ринит – от 3 до 56 години.
Проучваниятa показват, че всички пациенти с алергичен ринит могат да страдат от бронхиална астма, но тези с умерено тежък/тежък
периситиращ алергичен ринит по – често са
с астма от онези, които имат лек и/или интермитентен алергичен ринит [11, 12]. Преобладаващ брой пациенти в настоящото проучване
бяха класифицирани с умерено тежък/тежък
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алергичен ринит и с персистиращ. Очаквaнето
за коморбидна бронхиална астма беше потвърдено от получените резултати. Според различни проучвания коморбидна бронхиална астма
са среща при 10% до 40% от пациенти с алергичен ринит [12, 13]. Въпреки, че настоящото
проучване не е провеждано като епидемиологично, получените резултати са сходни с цитираните.
. Извършено беше разпределение на случаите с бронхиална астма според продължителността на оплакванията до поставяне на диагнозата „Алергичен ринит”. Заради голямото
различие във възрастта на пациентите, беше
определен относителния дял на бронхиалната астма за всяка от подгрупите пациенти с
алергичен ринит. Установена беше по–висока
честота на бронхиална астма при пациенти с
новодиагностициран алергичен ринит, при които симптомите са с продължителност до една
година. Обясняваме получения резултат с това,
че наличие на симптоми на астма кара пациентите да потърсят по – рано лекарска помощ
и във връзка с ринит. По тази причина както
алергичният ринит така и бронхиалната астма се диагностицира по – рано и по - навреме.
Най–висок относителен дял на коморбидна астма беше установен при пациенти с продължителност на оплакванията от 6 до 10 (52.27%) и
повече от 10 години (53.84%). Тези данни са
в подкрепа на единството на дихателния път.
Доказано е често недооценяване на алергичния ринит както от пациенти, така и от лекари
[14]. По тази причина при част от пациентите
поставянето на диагнозата е след сравнително дълъг период на оплаквания. Това забавяне
обаче е свързано с повишен риск от развитие
на астма. Резултатите от настоящото проучване
поставят акцент върху значението на ранното
диагностициране на ринита и астмата като две
изяви на една обща патология.
Заключение
Резултатите от настоящото проучване дават основание да се направи извод, че алергичният ринит често е асоцииран с бронхиална
астма, честотата на която корелира с продължителността на оплакванията до диагностициране на ринита.
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продължителността
на оплакванията до поставяне на диагнозата
„Алергичен ринит”. Данните са представени на фигура 1.

Фигура 1.
Коморбидна
бронхиална астма
при пациенти с
новодиагностициран
алергичен
ринит, според
продължителност на
оплакванията.
Фигура 1. Коморбидна бронхиална астма при пациенти с
новодиагностициран алергичен ринит, според продължителност
на оплакванията.

Определен

беше

относителният

дял

на

7

коморбидна

бронхиална астма за всяка от подгрупите пациенти според признака
„ продължителност на оплакванията”. Най – висок относителен дял
беше установен при пациенти с продължителност на оплакванията
от 6 до 10 и повече от 10 години (фигура 2).

Фигура 2.
Относителен дял
6
на коморбидна
бронхиална астма
при пациенти с
новодиагностициран
алергичен
ринит, според
продължителността
на оплакванията.
Фигура 2. Относителен дял на коморбидна бронхиална астма
при пациенти с новодиагностициран алергичен ринит, според
продължителността на оплакванията.
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Проучване на кожната реактивност
и сенсибилизация към алергени при
пациенти със захарен диабет тип 2
Резюме:
Затлъстяването е водещ рисков фактор за развитието на захарен диабет тип 2 (ЗД2) и е пряко свързано с инсулиновата резистентност
(ИР). Епидемиологични и клинични проучвания асоциират затлъстяването и инсулиновата резистентност със сенсибилизация към
алергени. Проучване на алергенната сенсибилизация при пациенти
със ЗД2 до сега у нас не е правено. В тази връзка си поставихме за
цел да изследваме сенсибилизацията към битови и поленови алергени при пациенти със захарен диабет тип 2 и серумните нива на
общите IgE в зависимост от индекса на телесната маса (ИТМ). В
проучването бяха включени 83 пациенти със ЗД2. При 55 от тях
бяха изследвани серумните нива на общите IgE. При всички пациенти със ЗД2 са изследвани кожната реактивност и сенсибилизацията към битови и поленови алергени чрез интрадермален и prick
тест.
Резултати:
При 26.5% от пациентите със ЗД2 се обективизира сенсибилизация към различни видове алергени. Установи се, че пациентите
със ЗД2, наднормено тегло или затлъстяване са с по-висок процент
на сенсибилизация към алергени в сравнение с пациентите с нормално тегло. Серумните нива на общите IgE са сигнификантно повисоки при пациенти със ЗД2, наднормено тегло и затлъстяване в
сравнение с пациентите със ЗД2 и нормално тегло.
Заключение:
Анализирайки резултатите от проучването стигнахме до
заключението,че наднорменото тегло и затлъстяването създават
„благоприятен” терен за сенсибилизиране и повишаване на кожната реактивност към алергени при пациенти със ЗД2, най-вероятно
чрез индиректно въздействие върху Th2 имунния профил и синтеза
на общите IgE.
Ключови думи:
кожна реактивност, захарен диабет тип 2, общи IgE, инсулинова
резистентност, затлъстяване
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Summary:
Obesity is a leading risk factor for the development of type 2 diabetes
mellitus (DM2) and is directly related to insulin resistance (IR).
Epidemiologic and clinical studies associate obesity and insulin resistance
with sensitization to allergens. A research of allergen sensitization in
patients with DM2 has not been done in our country so far. This is why
we set our goal to study sensitization to domestic and pollen allergens in
patients with type 2 diabetes mellitus and serum levels of IgE and their
dependence on body mass index (BMI). 83 patients with DM2 were
included in the study. We tested the serum IgE levels in 55 of them. Skin
reactivity and sensitization to domestic and pollen allergens were tested
in all of the patients with DM2 using intradermal and prick tests.
Results:
Sensitization to different types of allergens was objectified in 26.5 %
of the patients. We concluded that DM2 patients and those that were
overweight or obese have a higher percentage of sensitization to
allergens compared to patients with normal weight. Serum IgE levels are
significantly higher in patients with DM2 and those who are overweight
or obese compared to patients with DM2 with normal weight.
Conclusion:
After analyzing the results of our study we concluded that overweight
and obesity create a “good environment” for sensitization and higher
skin reactivity to allergens in patients with DM2 and that probably
happens indirectly through influence on the Th2 immune profile and IgE
production.
Key words:
Skin reactivity, diabetes mellitus type 2, IgE levels, insulin resistance,
obesity

Въведение:
Затлъстяването е водещ рисков фактор за
развитието на захарен диабет тип 2 (ЗД2) и е
пряко свързано с инсулиновата резистентност
(ИР). Епидемиологични и клинични проучвания асоциират затлъстяването и ИР със сенсибилизация към алергени. Досега у нас не е
провеждано проучване изследващо алергенната
сенсибилизация сред пациенти със ЗД2.
Захарният диабет тип 2 е едно от найчестите хронични и социално значими заболя90

вания с драстично и пандемично разпространение както в световен мащаб, така и в България
(1). Затлъстяването и наднорменото тегло са
основни фактори свързани с повишения риск
от развитие на заболяването. До голяма степен
те произтичат от нездравословния стил и начин
на живот и нерационалния режим на хранене.
В съвкупност тези фактори благоприятстват
развитието на ИР, ЗД2 и метаболитен синдром
(МС) (1, 2). Мастната тъкан с хипертрофиралите адипоцити са основния източник на редица
хормони, цитокини и хемокини които от своя
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страна водят до развитие на нискостепенно хронично възпаление и промени в имунната реактивност. Хормоналните и имунологични компоненти са пряко свързани и с ефекта на инсулина
и β-клетъчната функция на панкреаса (1, 2, 3,
4). От друга страна, все повече клинични, епидемиологични и експериментални проучвания
асоциират затлъстяването и ИР със сенсибилизацията към алергени, както и с развитие на
IgE-медиирано възпаление и алергични заболявания като цяло (5, 6, 7, 8).
ЦЕЛ: Целта на настоящото проучване е
да се изследва сенсибилизацията към битови
и поленови алергени при пациенти със захарен
диабет тип 2, както и отклоненията в серумните
нива на общите IgE в зависимост от индекса на
телесната маса (ИТМ).
Материал и Методи
Изследвана популация
В проучването бяха включени 83 пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗД2). Пациентите
бяха с предварително поставена диагноза и давност на заболяването >6 месеца. В зависимост
от ИТМ, пациентите със ЗД2 бяха разделени на
три групи: пациенти със ЗД2 и нормално тегло
(ИТМ 18-24,9 kg/m2) n=8, пациенти със ЗД2 и
наднормено тегло (ИТМ 25-29,9 kg/m2) n=21
и пациенти със ЗД2 и затлъстяване ИТМ (≥30
kg/m2), n=54. Проучването е направено с одобрение на комисията по етика при Медицински
университет Пловдив и след подписано информирано съгласие от страна на пациентите със
ЗД2 и лицата от контролната група. Бяха спазени изискванията на Декларация от Хелзинки
за правата на изследваните лица. Изследванията бяха извършени съобразно изискванията
на добрата клинична практика (Good Clinical
Practice). Демографските данни са представени
на табл. 1.
Антропометрични показатели
и гликиран хемоглобин (HbA1c)
След измерване на ръста и теглото се определи индексът на телесната маса (ИТМ). Същият бе изчислен по стандартната формула за всеки участник в проучването, ИТМ=Тегло (kg)/
ръст 2 (m2). Измери се обиколката на талията

(cm) по средната аксиларна линия, свързваща
долния ръб на 12-то ребро и горния ръб на илиачната криста. Изследвани бяха и стойностите
на HbA1c% от венозна кръв чрез турбидиметричен имуноинхибиторен тест.
Изследване серумните нива
на общите IgE
За изследването на серумните нива на
общите IgE в IU/ml използвахме серум, предварително отделен от кръвта чрез центрофугиране за 5 минути. Приложи се ELISA кит
(EUROIMMUN Germany). Серумните нива на
общите IgE бяха отчетени на ELISA Reader/
TECAN (Becton, Dickinson and Company).
Кожно-алергични проби
(prick и интрадермален тест)
За установяване на сенсибилизацията към
битови алергени и полени използвахме панел от
алергени, произведени в Лаборатория по алергия и алергенни препарати на НЦЗПБ – София
(домашен прах, Dermatophagoides Pteronyssinus,
пух и пера, куче, котка, групов тревен полен,
групов пролетен полен, групов летен полен,
групов късно летен полен). Кожно-алергичните
проби бяха извършени чрез prick и интрадерматен тест, като отчитането беше направено 20 минути след аплицирането на алергена по съответния стандарт. За положителна реакция приехме
всяка реакция със среден диаметър на папулата
и еритемата > 7/7 mm при интрадермалното тестуване и ≥3/3 mm при prick тестуването.
Статистически анализ
Количествените променливи бяха тествани
за нормалност на разпределението с ShаpiroWilk test. За сравнение на количествените променливи използвахме Kruskal Wallis test. За
сравнение на категорийните променливи използвахме кростабулация. Всички анализи бяха
направени със статистически софтуер SPSS
версия 20.0. За ниво на достоверност се прие
p<0,05.
Резултати:
Демографските данни, гликемичния контрол и антропометричните показатели са представени на табл. 1.
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Табл. 1: Демографските данни, антропометрични показатели, гликемичен контрол

Показател
Пациенти
със ЗД2 и
Възраст (год.)
затлъстяване
Мъже
Пациенти със ЗД2 и
Жени
наднормено
тегло
BMI kg/m2
Пациенти със ЗД2 и
Обиколка тегло
на талия (cm)
нормално
HbA1c%

Пациенти със ЗД2
58,99±8,682
133,328±160,510
31,3 % (N=26)
68,7% (N=57)
204,424±125,930
33,046±6,905
105,30±14,828
46,636±55,303
7,7±1,169

7

value**
7,103

0,029

7,103

0,029

7,103

0,029

* Средна
аритметична
и стандартна
дивиация
На табл.
2 са представени
средните
стойности на общите IgE при пациентите със ЗД2 в зависимост от ИТМ.
** P < 0,05 е статистически достоверно
Табл. 2: Средни стойности на серумните нива на общите IgE при пациенти със ЗД2 в зависимост
от ИТМ

Установиха се сигнификантно по-високи серумни нива на общи IgE при
Общи IgE IU/ml
*
p-value**
пациентите
със ЗД2 Mean±SD
и наднормено
тегло χ2
204,424±125,930
IU/ml и
Пациенти със ЗД2 и
затлъстяване
7,103
0,029
пациентите
със ЗД2 и 133,328±160,510
затлъстяване 133,328±160,510
IU/ml
в
Пациенти със ЗД2 и
наднормено тегло
204,424±125,930
7,103
0,029
пациентите със ЗД2 с нормално тегло 46,636±55,303 IU/ml,
Пациенти със ЗД2 и
нормално тегло
46,636±55,303
7,103
0,029
p=0,029).
* Средна аритметична и стандартна дивиация
** P < 0,05 е статистически достоверно

сравнение с
(χ2 =7,103

На фиг. 1 са представени резултатите от проучването на честотата на

Установиха се сигнификантно по-високи серумни нива на общи IgE при пациентите със ЗД2 и
наднормено
тегло 204,424±125,930
и пациентите
със ЗД2 исред
затлъстяване
133,328±160,510
IU/ml
сенсибилизация
към битовиIU/ml
и поленови
алергени
пациентите
със ЗД2.
в сравнение с пациентите със ЗД2 с нормално тегло 46,636±55,303 IU/ml, (χ2 =7,103 p=0,029).
На фиг. 1 са представени резултатите от проучването на честотата на сенсибилизация към битови
Фиг.
1: Разпределение
на пациентите
със ЗД2 в зависимост от
и поленови
алергени сред пациентите
със ЗД2.

наличието на сенсибилизация най-малко към един алерген

[СТОЙНОСТ]
Пациенти със ЗД2 и
сенсибилизация към
битови алергени и полени
Пациенти със ЗД2 без
алергенна сенсибилизация

[СТОЙНОСТ]
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Фиг. 1: Разпределение на пациентите
със ЗД2 в зависимост от наличието
на сенсибилизация
най-малко към един
алерген

Оригинални изследвания
Установихме че 26,5% (n= 22) от пациентите със ЗД2 са сенсибилизирани най-малко към един
алерген. На фиг. 2 са представени резултатите от проведените кожно-алергични проби в зависимост
Фиг.
2: Разпределение на пациентите със ЗД2 в зависимост
от вида
на алергена.

от
отчетените
положителни
проби
към кожносъответния
Фиг. 2: Разпределение
на пациентите съскожно-алергични
ЗД2 в зависимост от отчетените
положителни
алергични
проби към съответния алерген
алерген
18,0%
16,0%

15,7%

14,0%
12,0%

10,8%

10,0%

8,4%

8,0%
6,0%

7,2%

6,0%

4,8%

3,6%

4,0%

3,6%

1,2%

2,0%
0,0%

Фиг. 3: Разпределение на пациентите със ЗД2, наднормено тегл
затлъстяване или нормално тегло в зависимост от наличието н
алергенна сенсибилизация

Фиг. 3: Разпределение на пациентите със ЗД2, наднормено тегло, затлъстяване или нормално
тегло в зависимост от наличието на алергенна сенсибилизация

33,3%

35,0%
Анализът
показва че най-голям процент от пациентите със ЗД
27,8%

30,0%

25,0%
сенсибилизирани
към домашен прах 15,7 % (n=13), микрокрълежи о
20,0%

15,0%Pteronyssinus 10,8% (n=9), гр. тревен полен 8,4% (n=7), гр. про
D.
10,0%

5,0%
полен
7,2% (n=6), куче 6% (n=5). Сенсибилизация към
0,0%пух и пера се уст
0,0%

Пациенти със ЗД2 и

Пациенти със ЗД2 и

Пациенти със ЗД2 и

при 3,6 %
(n=3), тегло
към гр. летен
полен при 1,2%
(n=1),
към гр. късно
наднормено
затлъстяване
нормално
тегло

полен при 4,8 % (n=4) и към котка при 3,6% (n=3) от пациентите
със З
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Установихме, че най-висок процент от сенсибилизираните паци

В зависимост от ИТМ, най-висок процент на сенсибилизация към

Оригинални изследвания
Анализът показва че най-голям процент от
пациентите със ЗД2 са сенсибилизирани към
домашен прах 15,7 % (n=13), микрокрълежи от
род D. Pteronyssinus 10,8% (n=9), гр. тревен полен 8,4% (n=7), гр. пролетен полен 7,2% (n=6),
куче 80,0%
6% (n=5). Сенсибилизация към пух и пера
69,2%
се установи
при 3,6 %
(n=3), към гр. летен по70,0%
лен при 1,2% (n=1), към гр. късно летен полен
60,0%
при 4,8
% (n=4) и към котка при 3,6% (n=3) от
50,0% със ЗД2.
пациентите
40,0%
В
зависимост от ИТМ, най-висок процент
30,8%
на сенсибилизация
към най-малко един алерген
30,0%

наблюдавахме при пациентите с наднормено
тегло 33,3% (n=7) и затлъстяване 27,8% (n=15),
в сравнение с пациентите със ЗД2 и нормално
10
тегло, при които положителни кожно-алергични
проби не отчетохме (p=0,180) (фиг. 3).
Установихме, че най-висок процент от
сенсибилизираните пациенти със ЗД2 към домашен прах са със затлъстяване 69,2% (n=9), а
при пациентите с наднормено тегло процентът
на сенсибилизация към домашен прах е 30,8
(n=4). (фиг. 4).

20,0%

Фиг. 4: Сенсибилизирани пациенти със ЗД2 към домашен прах в зависимост от ИТМ
10,0%

0,0%
80,0%
70,0%

10

0,0%
Пациенти69,2%
със ЗД2 и
затлъстяване

Пациенти със ЗД2 и
наднормено тегло

Пациенти със ЗД2 и
нормално тегло

60,0%
50,0%
40,0%

30,8%

30,0%
20,0%

От10,0%
всички сенсибилизирани пациенти към D. Pteronyssinus 77,8% (n=7) са
0,0%

0,0%

Пациенти и
със22,2%
ЗД2 и (n=2)
Пациенти
със ЗД2 и
Пациенти
със ЗД2
и
със затлъстяване
са с наднормено
тегло
(фиг.
5).
затлъстяване

наднормено тегло

нормално тегло

От всички сенсибилизирани пациенти към D. Pteronyssinus 77,8% (n=7) са със затлъстяване и
Фиг.
със ЗД2 към D. Pteronyssimus в
22,2%
(n=2)5:саСенсибилизирани
с наднормено тегло (фиг.пациенти
5).

зависимост
от ИТМпациенти със ЗД2 към D. Pteronyssimus в зависимост от ИТМ
Фиг. 5: Сенсибилизирани
От всички сенсибилизирани пациенти към D. Pteronyssinus 77,8% (n=7) са

90,0%
80,0%

77,8%

със затлъстяване и 22,2% (n=2) са с наднормено тегло (фиг. 5).

70,0%
60,0%

Фиг. 5: Сенсибилизирани пациенти със ЗД2 към D. Pteronyssimus в
зависимост от ИТМ
40,0%
50,0%

30,0%
90,0%
20,0%
80,0%
10,0%
70,0%
0,0%
60,0%
50,0%
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22,2%
77,8%
0,0%
Пациенти със ЗД2 и
затлъстяване

Пациенти със ЗД2 и
наднормено тегло

40,0%
30,0%
20,0%

22,2%

Пациенти със ЗД2 и нормално
тегло

Оригинални изследвания
Обсъждане:
След анализиране на резултатите от извършените изследвания установихме, че серумните нива на общите IgE са сигнификантно
по-високи при пациенти със ЗД2, наднормено
тегло и затлъстяване в сравнение с пациентите със ЗД2 и нормално тегло. Ключова роля в
синтеза на IgE антителата има IL-4 (9). Установено е, че пациентите със ЗД2 и затлъстяване имат увеличена експресия на транскрипционна рибонуклеинова киселина (tRNA) за
IL-4 от мононуклеарните клетки в периферната кръв (10). Увеличената експресия на tRNA
за IL-4 корелира положително със серумните
нива на общите IgE (11). Dandona P. и сътр.
(10) установяват положителна корелациона
връзка между експресията на tRNA за IL-4 с
ИТМ и хомеостазния модел за оценка на инсулинова резистентност (HOMA-IR) при пациенти със ЗД2 и затлъстяване и пациенти
само със затлъстяване. Предишни наши проучвания показват положителна корелационна
връзка между IL-4 и ИТМ и IL-4 и обиколката на талията. От друга страна Heshmatolah и
сътр. (12) свързват по-високите серумни нива
на IgE при пациентите със ЗД2 с повишените
стойности на HbA1c и на глюкозата в кръвта.
Наше предишно проучване установи също
така положителна корелационна връзка между
серумните нива на общите IgE и стойностите
на HbA1c. Увеличения синтез на IgE антителата води до понижен праг на имунологична
„възбудимост”, както и по-бърза реактивност
на имунната система в отговор към даден
алерген (13). Проучвания по-отношение на
кожната реактивност и сенсибилизацията към
различни видове алергени при пациенти със
ЗД2 у нас досега не са провеждани. При 26,5%
от изследваните от нас пациенти със ЗД2 се
обективизира сенсибилизация към тестваните
алергени, като най-чести положителни кожно-алергични проби отчетохме към домашния
прах, микрокрълежите от род D. Pteronyssinus,
гр. тревен и пролетен полени и към животински алергени (куче). Установихме също така,
че всички пациенти сенсибилизирани поне
към един алерген са с наднормено тегло или
затлъстяване. От друга страна, по-голям отно-

сителен дял от пациентите сенсибилизирани
към домашния прах и микрокрълежи от род D.
Pteronyssinus са със затлъстяване. Има голям
брой проучвания, които установяват, че наднорменото тегло и затлъстяването представляват рисков фактор за атопията и увеличават
сенсибилизацията към алергени. Chen и сътр.
наблюдават по-честа алергенна сенсибилизация към инхалаторни алергени изследвана
чрез prick тест при жени със затлъстяване (14).
Те съобщават, че ИТМ>30 и абдоминалното
затлъстяване се асоциират с повишен риск от
атопия и алергенна сенсибилизация. Viera и
сътр. установяват три пъти по-честа сенсибилизация към общи алергени оценена чрез серум-специфични IgE антитела (15). От друга
страна Husemoen LLN и сътр. съобщават за
положителна асоциация между ИР и сенсибилизацията към инхалаторни алергени (8).
Патофизиологичните механизми по които инсулиновата резистентност увеличава алергенната сенсибилизция не са изяснени напълно.
Необходими са допълнителни проучвания за
да се установи въздействието на хиперинсулинемията и инсулиновата резистентност върху
алергенната сенсибилизация сред пациентите
със ЗД2.
Изводи:
1.Повишената кожна реактивност и алергенна сенсибилизация сред пациентите със
ЗД2 е следствие на наднорменото тегло, затлъстяването и лошия гликемичен контрол.
2.Асоциираните с промените в антропометричните показатели сред пациентите със
ЗД2 отклонения в нивата на общите IgE найвероятно повлияват имунния отговор в посока понижаване на имунния толеранс.
3.Наднорменото тегло и затлъстяването улесняват сенсибилизацията и повишават кожната реактивност при пациенти със
ЗД2 чрез индиректно въздействие върху Th2имунния профил и синтеза на общите IgE.
Благодарност: Проучването е направено
с финансовата подкрепа на Медицински Университет-Пловдив по проект HO 20-2014 година.
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Клиничен случай
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Локализирана топлинна уртикария:
клиничен случай
Резюме: Локализиранaта топлинна уртикария е рядко заболяване, което
се характеризира с развитието на добре ограничени уртикариални
лезии на изложените на контакт с топлина части. Тя трябва да се
разграничава от по-честата холинергична уртикария, която се предизвиква от топлина, умерено физическо натоварване и емоционален стрес. Представяме случай на топлинна контактна уртикария
при 32-годишна жена с уртикариални обриви, предизвикани от гореща баня, миене с гореща вода, подпиране на горещ радиатор. При
пациентката липсват системни симптоми. Клиничната диагноза
локализиранa топлинна уртикария се потвърди с експериментално
индуциране на локализирани уртики. Реакцията беше потисната с
приложението на системни антихистамини, като при пациентката
се наблюдава значително подобрение след дългосрочен курс със
системни антихистамини, който е с добра ефективност и поносимост.
Ключови думи: Топлинна уртикария, Клинична картина, Лечение,
Прогноза
Summary: Localized heat urticaria is a rare condition, characterized by the
development of well-defined urticarial lesions limited to sites of heat
exposure. It has to be differentiated from the more common cholinergic
type of heat urticaria which is induced by heat, moderate exertion and
emotional stress. We report a case of heat contact urticaria in a 32-yearold woman with wheals induced by hot bathing, washing in hot water
or leaning on hot radiators. She had no systemic symptoms. The clinical
diagnosis of localized heat urticaria was confirmed by experimental
induction of localized wheals. The reaction was suppressed by systemic
antihistamines and the patient showed marked improvement after a
long-term course with systemic antihistamines which was effective and
well tolerated.
Keywords: Heat urticaria, Presentation, Treatment, Outcomes

97

Клиничен случай
Топлинната
контактна
уртикария
(HCU) е рядък подтип на физикалната уртикария, която се характеризира с появата
на уртикариални лезии скоро след контакт
с температура, надхвърляща тази на кожата (1, 2). Повечето случаи се наблюдават
при пациенти от женски пол на възраст
от 20 до 45 години (3). Съществуват както локализирани, така и генерализирани
форми, в зависимост от големината на засегнатия кожен участък, пряко изложен на
физическия стимул или ангажирането и на
отдалечени места. В литературата са описани по-малко от 100 случаи на локализирана
топлинна уртикария, включително случаи
при деца и фамилна HCU (4).
В повечето случаи, HCU е IgEмедиирана, бърза реакция, но има описани и забавени форми (най-често фамилни).
Както и при останалите форми на физикална уртикария, патогенезата на HCU включва активирането на кожните мастоцити,
което се подкрепя от повишаването на плазмените нива на хистамина при пациентите
с HCU след експозиция на топлина (5).
HCU е хронично състояние, с обща
продължителност до диагнозта от около 2
години. В около половината от случаите се
асоциира със системни симптоми като слабост, свирене в гърдите, главоболие, зачервяване на лицето, гадене, повръщане, диария, тахикардия, дори диспнея или синкоп.
При HCU, уртиките обикновено са
добре ограничени, развиват се в рамките на
няколко минути след излагане на топлина
и преминават след 1-3 часа. Може да бъде
диагностицирана с провокационна проба
с експозиция на топлина (температура от
около 45° C) в продължение на 5 минути
(метал/стъклени цилиндри, пълни с гореща
вода, гореща водна баня, TempTest®), при
което е важно и да се установи критичния
температурен праг (6). Основните диференциални диагнози включват холинергична
уртикария, индуцирана от физическо усилие анафилаксия и слънчева уртикария.
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Възможностите за лечение на локализираната топлинна уртикария са ограничени. Неседативните Н1-антихистамините
са първи избор за симптоматично лечение,
но само при малка част от болните се постига пълна ремисия на симптомите а при
трудните за лечение пациенти, има данни за
ефективност на терапията с omalizumab (2,
7, 8). В съображение може да влезе и топлинната десенсибилизация.
Клиничен случай
Представяме случай на топлинна контактна уртикария при 32-годишна жена.
Пациентката постъпи по повод на локален
обривен синдром, с давност от около 3 години, с характеристика на уртикариален
обрив, който се провокира от гореща баня,
миене с гореща вода, подпиране на горещ
радиатор, използване на сешоар, контакт с
гореща чаша. Симптомите се проявяват в
рамките на 5-10 минути след експозиция
и продължават 30-60 минути. Досега не е
имала системни симптоми, както и симптоми след физическо усилие и изпотяване.
Диагностичен план:
Лабораторни изследвания: СУЕ 3 mm/h,
Hb 137 g/l, RBC 4.60.10*12/l, Hct 0.43, WBC
4.76.10*9/l, Plt 215.10*9/l, Neu 45.6 %, Mo
6.5 %, Ly 40.8 %, Eo 1.4 %, Ba 2.0 %, Neu
2.2.10*9/l, Mo 0.31.10*9/l, Ly 1.94.10*9/l,
Eo 0.1.10*9/l, Ba 0.1.10*9/l, Glucose 4.92
mmol/l, Crea 54.8 mkmol/l, урина-б.о. Седимент-пл. епит. кл.
КАП с битови алергени и полени: Отрицателни.
ASST: Положителен тест.
Провокационен топлинен тест: Експозицията на предмишницата на локална топлина (около 40° C за 5 минути) доведе до
образуването на уртикариални плаки и сърбеж (Фиг. 1, 2). Тестовете за дермографизъм и студова уртикария бяха отрицателни.

Клиничен случай
Фиг. 2

Фиг. 1

Фигура 1.

Фигура 2.

При пациентката беше започната терапия с неседативни Н1-антихистамини, с добро повлияване на симптомите от bilastine 2х1 т. Беше препоръчано при възможност избягване на контакт с провокиращия уртикарията фактор – висока температура и по-продължителна (поне няколко месеца)
антихистаминова терапия, с бавно титриране на лечението под контрола на специалист-алерголог.
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