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Уважаеми колеги и читатели,
За мен е чест и удоволствие да ви представя първия брой за
2015 г. на списанието „Алергии, Хиперсензитивност и Астма” - орган на Българското дружество по алергология.
Надявам се, че със съдействието на всички вас ще превърнем
списанието отново в периодично издание, на чиито страници всички ние да споделяме своя опит и темите, които ни вълнуват; да
обсъждаме клиничните случаи от своите практики; да поставяме и
да търсим отговор на актуалните проблеми и заедно да създаваме
и утвърждаваме българските национални препоръки/консенсуси,
като част от европейската алергологична общност. Ще даваме предимство на оригиналните изследвания, с което ще се отличаваме
от други медицински списания, без да пренебрегваме обзорните
статии с учебен и същевременно научен характер.
Аз и колегите от редакционния екип ви благодарим за съвместната работа досега, очакваме вашите статии и материали и сме винаги готови за въпроси, мнения, съвети и предложения.

Проф. В. Димитров
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„Александровска”,
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Особености
на ваксинирането
на определени
популации
Резюме: Ваксинопредотвратимите заболявания остават основна причина за заболеваемост и смъртност в развиващите се страни, докато
в развитите държави повечето от тези болести са сведени до много
редки случаи. Ваксинирането е една от най-ефективните стратегии
за профилактика на инфекциозните заболявания, която се използва
в областта на медицината вече повече от два века. Въпреки стандартното имунизиране на милиони хора, все пак може да бъдат пропуснати определени групи, които са с повишен риск за заболеваемост
и компликации – пациентите с хронични заболявания, бременни и
кърмещи жени и имунокомпрометирани болни. Обхващането на тези
високорискови популации може допълнително да намали честотата
на ваксинопредотвратимите заболявания в обществото и да осигури
значителни здравни ползи за индивидите с повишен риск.
В тази статия ви представяме препоръките за имунизация на хора с
повишен риск за развитие на ваксинопредотвратимо заболяване в резултат на здравословното им състояние, професия или начин на живот.
Ключови думи: Ваксинация, ваксинопредотвратими заболявания,
рискови популации
Summary: Vaccine-preventable diseases remain major causes of illness and
death in less developed nations, while most of these diseases have been
reduced to rare occurrences in the developed countries. Vaccination is
one of the most cost-effective strategies employed to prevent morbidity
and mortality from infectious diseases that have been implemented in
the field of medicine in over 2 centuries. Although universal targeting
results in immunization of millions of susceptible individuals, it may miss
members of certain groups who are at increased risk for exposure to or
complications from a disease – patients with chronic diseases, pregnant
and lactating women and immunocompromised patients. Targeting these
high-risk clusters could further reduce the incidence of vaccine-preventable
disease in the society and provide significant health benefits to individuals
at increased risk.
	This article presents immunization guidelines for people who are at
increased risk for vaccine-preventable diseases because of their health
status, occupation or lifestyle.
Keywords: Vaccination, vaccine-preventable diseases, high-risk populations
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Обзори
Терминът “ваксина” се отнася за всички
биологични продукти, които са произведени
от живи микроорганизми, повишават имунитета срещу определена болест и се прилагат
за профилактика на инфекциозно заболяване
(1). Те са комплексни съединения (както по
състав, така и по отношение на технологията
на производство) и са предназначени за приложение при здрави хора (2). Традиционните
ваксини съдържат частици или цели микроорганизми (бактерии, вируси), които са убити
или с отслабени свойства, за да не причиняват заболяване, като някои ваксини може да
съдържат инактивирани антигени (протеини,
полизахариди).
При живите атенюирани ваксини, причиняващите заболяване вируси или бактерии
са отслабени лабораторно чрез многократно
култивиране, което намалява патогенния им
ефект. Тъй като се изисква репликация за да са
ефективни, те са противопоказани при имунокомпрометирани пациенти. Имунният отговор
при тях е подобен на този след естествена инфекция и обикновено се изискват 1 до 2 дози.
Инактивираните ваксини съдържатт цели
микроорганизми, които са инактивирани по
химичен, термичен или друг път. При тях
имунният отговор е главно хуморален, като
титърът на антителата може да се понижи с
времето. По принцип изискват прилагане на
няколко дози. (Таблица 1).
Таблица 1. Примери за живи
и инактивирани ваксини
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Ваксините действат като стимулират
имунен отговор, който имитира естествения
отговор към инфекции чрез образуване на
антитела и развитие на имунна памет, които
предпазват от болестотворните микроорганизми като вируси или бактерии. При последващ
контакт със същите микроорганизми, имунната система елиминира инфекцията преди
да е предизвикала заболяване. Те имат висока ефективност, както на ваксинираните, така
и на неваксинираните хора чрез създаване на
групов имунитет. Въпреки че не са със 100%
ефективност, те са с добър профил на безопасност, като нежеланите ефекти са леки, а сериозните компликации – много редки.
Опасенията за безопасността на ваксините се основават предимно поради евентуалният токсичен ефект на техните съставки (3-5):
• Живак/Тимерозал (консервант). Позицията на СЗО, центровете за контрол и превенция на заболяванията, много европейски и
национални агенции е, че няма достатъчно достоверни научни доказателства в подкрепа на
предполагаемата връзка между тимерозал във
ваксините и аутизма или други неврологични
нарушения
• Формалдехид (антимикробно действие) – присъства в околната среда и е биопродукт на метаболизма, т.е. е наличен по
принцип в човешкото тяло
• Алуминий (ад ювант) – присъства в
околната среда

Живи атенюирани

Инактивирани

Морбили, паротит,
рубеола

Токсоиди: тетанус, дифтерия

Варицела зостер

Убити цели микроорганиазми:
пертусис, хепатит А, полиомиелит

Ротавирус

Бактериални капсули: H. influenzae,
S. pneumoniae, meningococcus

• Антифриз – НЕ влиза
в състава на ваксините
• НЕ съдържат човешки
клетки или тъкани
• НЕ съдържат кокоши
ембриони
• НЕ съдържат маймунски бъбреци
• НЕ съдържат фетален
говежди серум

Рекомбинантни повърхностни
протеини: хепатит B, HPV

Необходимо е да се знае,
че при пациенти с наблюдавана нежелана реакция след
ваксинация не винаги се нала-
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га освобождаване от последващо приложение
на същата или други ваксини. Нещо повече,
преустановяване на полагаемите ваксинации
може да доведе до сериозни здравни последствия както за индивида, така и за общата
популация. Въпреки че може да се проявят
нежелани реакции при ваксинация, които да
представляват абсолютни противопоказания
за прилагане на нови дози в бъдеще, повечето
нежелани ваксинални реакции не изключват
възможността за последващи имунизации (6,
7).
С цел осигуряване на адекватно поведение при пациентите със съмнение за алергия
към ваксини са създадени Експертни препоръки/консенсус, чиито основни принципи са:
1. Пациентите със съмнение за алергия
към ваксини или към компоненти нa ваксина
трябва да бъдат прегледани и консултирани от
специалист-алерголог
2. Повечето пациенти със съмнение за
алергия към ваксини могат да бъдат ваксинирани безопасно
Препоръка 1: Леките локални реакции и
общи симптоми, като напр. преходно повишение на температурата, са обичайни след ваксинация и не са противопоказния за поставянето
на следващи дози ваксина. В редки случаи, повишената чувствителност от забавен тип към
съставка на ваксината може да причини подуване и уплътнение на мястото на инжектиране, но и това не е противопоказание за приложение на следващи дози ваксина.
Препоръка 2: Честотата на анафилактични реакции към ваксини е много ниска –
по статистически данни такива се проявяват
средно веднъж на 1 милион дози.
Препоръка 3: Всички сериозни нежелани реакции след приложение на ваксина,
трябва да бъдат съобщавани на Регионалната
здравна инспекция (РЗИ), независимо дали е
сигурно, че имат причинна връзка с ваксината.
Препоръка 4: Всички съмнения за анафилактични реакции към ваксини трябва да
бъдат анализирани и преценени, за да се на-

прави опит за определяне на предизвикалият
ги алерген.
Препоръка 5: IgE-медиираните реакции
към ваксини са по-често предизвикани от компоненти наваксината, като желатин или яйчен протеин, отколкото от самия имунизиращ
агент.
Препоръка 6: При пациенти с проявена анафилактична реакция след имунизация,
трябва да се проведат кожни тестове за алергична реакция от бърз тип, за да се потвърди,
че реакцията е IgE-медиирана и да се идентифицира предизвикващия реакцията компонент
на ваксината:
 Prick test (неразредена или разредена
ваксина)
 Интрадермален тест с разредена 1:100
ваксина
 КАП с желатин, яйчен протеин, пилешки протеин, протеин от дрожди
Препоръка 7: При отрицателен резултат
от интрадермалния кожен тест, вероятността
пациентът да има антитела IgE към някой от
компонентите на ваксината е пренебрежимо
малка и тя може да се приложи по обичайния
начин. Все пак, при пациент със съмнение за
анафилактична реакция в анамнезата, ваксината следва да се приложи при осигурено
наблюдение и готовност за нужното лечение
(адреналин и др.)
Препоръка 8: При пациенти с анамнеза и резултати от кожен тест, отговарящи на
IgE-медиирана реакция към дадена ваксина и
при които се изискват допълнителни дози от
тази ваксина или от други ваксини с подобни
съставки, може да се приложи ваксината в постепенно нарастващи дози (десенсибилизация) под наблюдение
В допълнение към Българския консенсус
за имунизация на пациенти с алергия, Ви предлагаме акцентите от препоръките на Съветът
по имунизационни практики към Американския Център по контрол и превенция на заболяванията (8) и Американският колеж по аку7
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шерство и гинекология за имунизация (9) на
високорисковите популации.
Към момента, универсалните препоръки
на Американския Център по контрол и превенция на заболяванията за имунизация на
възрастните над 18 години са (10):
• Варицела (ако не са преболедували)
• Хепатит B (при потенциална			
експозиция)
• Морбили, паротит, рубеола (MMR)
• Дифтерия-тетанус
• Грип (>/=50 години).
• Пневмококова ваксина (>/=65 години)
Тези стандартни указания, обаче, не
включват някои индивиди с конкретни медицински състояния, като хронични заболявания, бременни жени и имунокомпрометирани
болни, които са с повишен риск и могат да
имат значима полза от определени ваксини:
Имунизация на пациенти
с хронични заболявания
Три са основните състояния – сърдечносъдово заболяване, захарен диабет (ЗД) и
хронична белодробна болест, които поставят
ежегодно милиони хора в риск от усложнения
на грипа и пневмококовата болест.
Захарен диабет (11). ЗД от една страна
повишава податливостта към всички инфекции, включително грип и пневмония, като
от друга страна тези инфекции протичат потежко при диабетиците в сравнение с общата
популация. Въпреки че имунната функция е
най-подтисната при пациентите с лош гликемичен контрол, всички пациенти с диабет трябва да получат ваксинална протекция
срещу тези предотвратими заболявания, като
нито пневмококовата, нито противогрипната
ваксини оказват влияние върху инсулиновите нива или контрола на кръвната захар. При
диабетиците с нефропатия, които са на хемодиализа, трябва да влезе в съображение и ваксинирането срещу хепатит В.
Сърдечносъдови заболявания (12).
ССЗ, които увеличават риска за усложнения и
смърт от пневмония и инфлуенца са: застойна
8

сърдечна недостатъчност, исхемична болест
на сърцето и клапни инсуфициенции. В изолирани случаи пациенти, които са на терапия
с warfarin може да имат кратко, временно повишаване на INR след противогрипна ваксинация.
Белодробни болести (12, 13). Пулмоналните нарушения, които са основание за приложение на пневмококова и противогрипна ваксини са: емфизем, ХОББ и тежка астма. Тези
ваксини трябва да влязат в съображение и при
настоящи и бивши пушачи и хора със значителна експозиция на пасивно тютютнопушене.
Други хронични състояния. Пациентите с бъбречно заболяване като бъбречна недостатъчност, нефротичен синдром и трансплантиран бъбрек, както и тези с хемоглобинопатии
(сърповидноклетъчна анемия) също трябва да
получават тези ваксини (11, 12). Децата до 18
г., които имат нужда от хронична аспиринова
терапия трябва да получават противогрипна
ваксина за профилактиране на евентуалния
синдром на Reye, който е резултат от комбинирането на вирусна инфекция и прием на аспирин. Високата температура, която е чест симптом при пневмония и грип, трябва да бъде
избягвана при пациентите с мултиплена склероза, тъй като може да причини екзацербация
на заболяването. Пациентите с алкохолизъм
или хронична чернодробна болест трябва да
бъдат имунизирани срещу хепатит А и В, за
профилактика на допълнително хепатално
увреждане. Ваксина против хепатит В се препоръчва и на всички болни с повишен риск за
инфектиране чрез кръвни продукти – болните
на хемодиализа, с таласемия или хемофилия.
Имунизация и бременност (14, 15)
В идеалния вариант, жените в детеродна
възраст трябва да имат изграден имунитет срещу морбили, паротит, рубеола, варицела, тетанус, дифтерия и полиомиелит. Жените, които
не са адекватно имунизирани могат да бъдат
ваксинирани по време на бременност (само с
убити, но не и с живи ваксини), тъй като това
е от полза както за бременната жена, така и за
плода. Оптималният трансплацентарен транс-
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фер на протективни антитела е възможен ако
ваксинирането се извърщи след 32-ра гестационна седмица, а този пасивен имунитет персистира няколко месеца след раждането.
Поради евентуалния риск за фетуса, живите ваксини са контраиндицирани по време
на бременност и при планиране на забременяване в рамките на един месец (имунизиранетото, обаче, при неразпозната бременност не се
смята показание за прекъсването й). Предпочитат се токсоидите или инактивираните ваксини, които се смятат за безопасни за майката
и фетуса, като се препоръчва прилагането им
след първия триместър (за избягване на неизвестни евентуални тератогенни ефекти).
Кърменето не е противопоказание за ваксиниране, като някои антитела преминават в
кърмата, и така имунизирането на кърмачката
може да защити новороденото от определени
бактериални инфекции.
Ваксини, които трябва
да бъдат избягвани по време
на бременност (16)
HPV-ваксина. И двете ваксини (би- и
тетравалентана) срещу човешкия папиломен
вирус трябва да бъдат избягвани при бременни жени, но прилагането им при неразпозната
бременност не е показание за прекъсването
й или за други интервенции. Останалите две
дози от серията, обаче, трябва да бъдат отложени за след раждането.
Жива атенюирана противогрипна ваксина (17). Живата атенюирана интраназална
противогрипна ваксина е противопоказана по
време на бременност. Бременните жени, обаче, трябва да се ваксинират с инактивираната
инжекционна форма, тъй като инфектирането
с грипния вирус е много опасно, особено за
жените във втори и трети триместър, които са
с особено повишен риск за свързани с инфлуенца заболеваемост и смъртност (през пролетта на 2009 г., около 13% от смъртните случаи
при H1N1-пандемията са на бременни жени).
Допълнително, има проучвания, че инфекти-

рането с грипния вирус по време на първия
триместър е свързано с повишен риск за шизофрения при детето.
MMR-ваксина. Ваксината против морбили, паротит и рубеола е жива атенюирана
ваксина и затова трябва да се избягва по време на бременност, а жените които получават
MMR трябва да бъдат съветвани да не забременяват поне 28 дни (1-3 месеца) след ваксинирането. Случайното ваксиниране, обаче, не
е показание за прекъсване на бременността.
При съмнение за наличие на имунитет и планове за забременяване, трябва да бъдат изследвани MMR титрите, за да се осигури адекватна протекция срещу рубеола. Ако титрита са
ниски, ваксината трябва да бъде приложена в
2 дози, 28 дни след което да не се забременява.
Кърменето не е контраиндикация.
Варицела. Ваксината е жива атенюирана, поради което е противопоказана по време
на бременност, и не трябва да се забременява
поне 4 седмици след имунизиране. Инцидентното ваксиниране не е показание за прекъсване
на бременността. Препоръчва се пренатален
скрининг за наличие на имунитет. При липса
на имунитет и бременност, ваксината трябва
да бъде приложена в 2 дози, 28 дни след което
не трябва да се забременява, а при бременност
се препоръчва ваксиниране непосредствено
след раждането с 2 дози, като втората доза се
прилага 4-8 седмици след първата. Кърменето
не е контраиндикация.
Ваксини, които могат да бъдат
прилагани по време на бременност
Тривалентнаинактивирана противогрипна ваксина (18). Препоръчва се за всички жени, които планират бременност по време
на грипния сезон (октомври-март), без значение от гестационната възраст. Особено важна
е за жените, които ще са в трети триместър
или с дете под 6 месеца по време на грипния
сезон, тъй като има потенциал за намаляване
на неонаталната заболеваемост от грип (минимална имуногенност на ваксината до 6-месечна възраст).
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Tdap (тетанус-дифтерия безклетъчна
коклюшна ваксина). Жените в детеродна
възраст, които до момента не са били имунизирани с Tdap, трябва да се ваксинират възможно
най-скоро, като бременността не е абсолютна
контраиндикация (напр. при експозиция на
епидемия от коклюш). Препоръчва се прилагането й да се отложи след първия триместър –
след 20-та гестационна седмица, в късния втори или трети триместър. Тъй като най-много
антитела се образуват няколко седмици след
ваксинацията, прилагането й по време на бременност осигурява не само протекция по време на раждането, но и на детето непосредствено след раждането. Бременните без риск трябва да се имунизират непосредствено след раждането. Всички лица, които живеят в близък
контакт (родители) или обгрижват (здравни,
социални работници) деца на възраст до една
година, трябва да бъдат ваксинирани с една
доза Tdap (за да се намали рискът за заразяване на кърмачетата с коклюш).

Пневмококова полизахаридна ваксина
(20). Има данни за това, че пневмококовата полизахаридна ваксина, приложена през трети
триместър е безопасна и добре толерирана.
Препоръчва се при неимунизирани бременни
изложени на висок риск – имуносупресирани,
със спленектомия или сърповидноклетъчна
анемия, диабет, пушачи и др. Има данни за
ефективното трансплацентарно преминаване
на индуцирани от ваксината антитела, както
и се откриват повишени концентрации на IgA
антитела в кърмата след имунизация.
Менингококова ваксина. Инактивираната инжекционна четиривалентна менингококова полизахаридна ваксина (MPSV4) или
менингококова конюгатна ваксина (MCV4)
влизат в съображение при неимунизираните
бременни изложени на висок риск – имуносупресирани, със спленектомия, пътуващи в ендемични райони и др.

При бременност, ако са изминали повече
от 10 години от последната ваксина срещу тетанус и дифтерия, се препоръчва Td (тетанусдифтерия токсоид). Приложението на Td може
да се замени с Tdap непосредствено след раждането при данни за достатъчна протекция: (1)
ако бременната е получила всички имунизации в детството и >/=1 Td (при жени <31 г.)
или >/=2 Td (при жени >/=31 г.) и/или (2) при
нива на тетанус антитоксин в серума >/=0.1
IU/ml по ELISA.

Полиомиелитна ваксина. Съществува като инактивирана и жива атенюирана перорална ваксина, като се препоръчва да бъде
избягвано ваксинирането по време на бременност, освен ако не е необходимо, като тогава
се предпочита прилагането на убита ваксина.
При жени >/= 18 г. инактивираната ваксина
трябва да бъде прилагана в 3 дози – втората
доза се прилага 4-8 седмици след първата, а
третата – 6-12 месеца след втората. Инфектирането през бременността води до 40 % неонатална смъртност, а ендемичните райони са
Нигерия, Индия, Пакистан и Афганистан.

Хепатит В (19). Препоръчва се при неимунизирани бременни изложени на висок риск
– честа смяна на партньора, скорошно полово-предавано заболяване, венозни наркомани,
партньор с хепатит B и др. Допълнително се
препоръчва рутинно пренатално изследване
на HbsAg за профилактика на перинатална
трансмисия.

Коремен тиф. Съществува като жива
атенюирана перорална ваксина, парентерална инактивирана и парентерална капсулирана
полизахаридна ваксини. Бременността не е
контраиндикация, като ваксинирането се препоръчва с капсуларната ваксина при жени, които ще пътуват в ендемични райони – Латинска Америка, Африка, Азия.

Хепатит А. Бременността не е контраиндикция за ваксиниране, което се препоръчва
при висок риск за заразяване – например пътуване в ендемични райони.
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Ваксинация
на имунокомпрометирани пациенти
Най-честите състояния, които водят до
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имунен дефицит са: рак, органна трансплантация, HIV и аспления. Могат да бъдат и резултат от облъчване или имуносупресивна
терапия, като медикаментите, които могат
да доведат до дозо-зависима миелосупресия
са: cyclosporine, dacarbazine, amphotericin B,
златни съединения, антитиреоидни лекарства, chloramphenicol, chloroquine, interferon,
penicillamine и много химиотерапевтици. Системните кортикостероиди (най-често перорални) като цяло не понижават имунитета ако
терапията не надхвърля 2 седмици, а дори и
тогава нямат имуносупресивен ефект, освен
ако не са в дози >20 mg/ден за възрастни и >2
mg/kg/ден при децата.
Без значение каква е причината за имунният дефицит, той води до повишен риск за
инфекции и усложнения от тях. За щастие, с
изключение на случаите на алогенна костномозъчна трансплантация, пациентите, които
са развили имунен дефицит запазват имунитета си от предишните ваксинации и следователно са защитени от заболяванията, срещу които
са били имунизирани.
Имунизацията трябва да влезе в съображение при тези, които не са били вече ваксинирани, с надеждата да се създаде поне частичен имунитет, тъй като трябва да се има
предвид, че имунната система на тези болни
може да не реагира достатъчно и протекцията
да е по-малка. Ваксинирането може да изисква
прилагането на допълнителна доза, промяна
на интервалите между ваксинациите или избор на различна форма на проложение.
Живите ваксини по правило са контраиндицирани при пациентите с нарушен имунитет, тъй като могат да предизвикат инфекция.
Така например, рискът за развитие на паралитичен полиомиелит, асоцииран с пероралната
ваксина е повече от 3000 пъти по-висок, поради което винаги трябва да се използва инактивирана ваксина. Подобно, Bacillus CalmetteGuérin (BCG) ваксината е по-вероятно да причини дисеминирана туберкулоза, поради което
не се препоръчва за рутинно приложение.
Инактивираните ваксини не носят риск за
имуникомпрометираните болни, но може да са
с понижена ефективност, като например при
пациентите с бъбречна недостатъчност антип-

невмококовите антитела изчезват по-бързо и
тези болни изискват по-често приложение на
пневмококовата ваксина.
При възможност, винаги е по-добре да се
имунизират пациентите преди да се предизвика имуносупресията – най-често най-малко 2
седмици преди започване на имуносупресивната терапия, което обикновено е достатъчно
време за образуване на антитела. Ако тази
профилактика не е възможна, ваксинирането
трябва да се прави по време на ремисия, наймалко 3 месеца след имуносупресивната терапия и най-малко 1-3 месеца след високодозова
КС терапия.
Онкологични заболявания. Пациентите
с рак са често имунокомпрометирани, особено
тези с левкемия, лимфом, авансирало заболяване и след лъче- или химиотерапия. На тези,
които не са напълно имунизирани, трябда да
се поставят необходимите ваксинации (включително пневмококова и противогрипна) скоро след поставяне на диагнозата или ако това
не е възможно – най-малко 3 месеца след
лъче- или химиотерапията. Въпреки това, поради високият риск по време на сезонна грипна епидемия, Американската Педиатрична
Академия препоръчва да се изчака само 3-4
седмици след имуносупресивното лечение и
да се приложи противогрипната ваксина, тъй
като се смята, че ако периферните гранулоцити и лимфоцити са >1000 клетки/mL може да
се очаква добър ваксинален отговор.
Живите ваксини са противопоказани при
онкологичните пациенти с нарушен имунитет.
Въпреки това, пациентите с левкемия в ремисия могат да бъдат ваксинирани с живи противовирусни ваксини 3 месеца след последния
химиотерапевтичен курс. Също така, ваксината срещу варицела зостер може да е индицирана при деца с остра лимфоцитна левкемия,
които са в експозиция на варицела. Те трябва
да са в ремисия поне от една година, с лимфоцити >700 клетки/mL и тромбоцити >100 000
клетки/mL, 24 часа преди имунизацията (21).
Трансплантация (22). За трансплантираните болни, които са доживотно на имуносупресивна терапия против отхвърляне на ор11
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гана важат следните правила: необходимите
ваксини трябва да бъдат прилагани въпреки
вероятността за понижена ефикасност; трябва
да се избягват живите ваксини и допълнително, за профилактика на инфекциите може да
се наложи прилагане на антибиотици, антивирусни агенти и имуноглобулини.
Като цяло, трансплантираните пациенти,
както и хората от домакинството им трябва да
бъдат ваксинирани с всички препоръчани за
общата популация ваксини плюс тези за хронично болните. Те трябва да се ваксинират
най-малко 2 седмици (най-добре повече от месец) преди започване на имуносупресивната
терапия. Ако това е невъзможно, ваксинирането трябва да се отложи за няколко месеца след
трансплантацията – например след бъбречна
трансплантация имунизирането може да не е
ефективно 6-8 месеца след операцията.
След костно-мозъчна трансплантация
(КМТ) имунитетът се възстановява по-бързо
след автоложна, отголкото след алогенна
КМТ, като хуморалният имунен отговор се
възстановява първи в рамките на две години,
а клетъчно-медиираният по-късно. В случаите
на алогенна КМТ реципиентът губи придобитият дотогава имунитет, но получава поне някои от изградените антитела на донора. Този
придобит имунитет е кратък и често има нужда от реимунизация. КМТ прави пациентите
по-податливи на инфекция със S. pneumoniae,
N. Meningitidis и Haemophilus influenzae тип b
(HIB) и затова се препоръчва имунизация срещу тях (23-25).
HIV-позитивни пациенти (26, 27). Имунизацията на пациентите с HIV теоретически може да доведе до екзацербация на инфекцията, тъй като пролифериращите CD4+
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Т-лимфоцити (нормална постваксинална реакция) при тези болни са по-податливи на инфекция с вируса. От друга страна, обаче, пневмонията и други инфекции също стимулират
Т-лимфоцитната пролиферация и тъй като при
тях антигенният стимул е по-продължителен,
те носят по-голям риск за болните с HIV, поради което СЗО продължава да препоръчва имунизацията на HIV-позитивните пациенти, когато е правилно индицирана. Те трябва да бъдат
ваксинирани бързо след поставяне на диагнозата, тъй като когато CD4+ Т-лимфоцитите
спаднат <500 клетки/mL, спада и антителният
отговор.
Поради риска за дисеминирана инфекция
трябва да се избягват живите ваксини. Тъй като
обаче морбилито може да е фатално при тези
пациенти, изключение прави MMR ваксината, която се препоръчва при асимптомни деца
с HIV и трябва да се обсъди дори и при деца
със симптоми, като досега не са регистрирани
сериозни или необичайни странични ефекти в
тази популация.
Аспления (28, 29). Пациентите без слезка
са особено податливи на инфекции с капсулирани бактерии като пневмококи, менингококи
и HIB и трябва задължително да се ваксинират
срещу тях. Допълнително, възрастните трябва да получат втора доза от пневмококовата
ваксина ако са минали повече от 6 години от
първата ваксинация, а децата трябва да бъдат
реимунизирани в рамките на 4-5 години. При
тези пациенти се препоръчва и ежегодно противогрипна ваксина. Преди планова спленектомия пациентите трябва да получат ваксините най-малко 2 седмици преди операцията, а в
случаи на спешна спленектомия – скоро след
възстановяването си.
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Интересни факти
за ваксините
История на ваксинацията
•

Смята се, че инокулация, макар и в примитивен вид, е извършвана в
Индия или Китай още преди 16-ти век. Най-ранните документирани
примери за ваксинация са от 17-ти век в Индия и Китай, където са използвали материал от раните на инфектирани с едра шарка за ваксиниране срещу заболяването

•

Анатолските отомански турци Anatolian Ottoman Turks също са били
запознати с метода на инокулация. Той е представен в Англия от лейди
Монтагу – съпруга на английския посланик в Истанбул между 1716 и
1718 година, който почти е загинал от едра шарка. Така, инокулацията
е въведена в Англия и Америка почти половин век преди известната
ваксина на Дженър от 1796 година, но честотата на смъртните случаи
от метода (около 2%) са ограничили приложението му само по време
на опасни епидемии

•

През 18-и век хората забелязват, че болните от по-слабо вирулентната
кравешка шарка са неподатливи на едра шарка, като първото документирано доказателство за тази идея е от фермера Бенджамин Джести,
който е страдал от кравешка шарка, с която е заразил семейството си
през 1774 година, като синовете му по-късно не се разболяват от леката
форма на едра шарка, когато са инокулирани през 1789 година.

•

В историята, обаче, остава д-р Едуард Дженър от Бъркли, който прави
първата целенасочена имунизация. През 1796 г. той инокулира материал от везикулата на болната от кравешка шарка Сара Нелмс в ръката на
момчето Джеймс Фипс. Два месеца по-късно той инокулира на момчето едра шарка, но то не се разболява, с което лекарят демонстрира, че
инокулацията с кравешка шарка създава протекция срещу едра шарка

•

През 1798 г. Дженър публикува „Наблюдение върху причините и ефекта на вариолните ваксини” “An Inquiry into the Causes and Effects of the
Variolae Vacciniae”, където въвежда термина vaccine – от vacca (от лат.
крава). Монографията поражда огромен интерес и въпреки че поражда
противоречия в медицинските и религиозните среди поради употребата на животински материал, до 1801 г. е преведена на шест езика и над
100 000 души са ваксинирани

•

Луи Пастьор усъвършенства техниката на ваксиниране през 19 век,
като създава и ваксини срещу антракс и бяс. Методът на Пастьор
включва третиране на причинителите на тези заболявания, така че да
загубят патогенните си свойства. Той предлага думата «ваксинация»
да се използва за прилагането на всички видове ваксини в чест на откривателя Дженър.

•

Морис Хилеман е най-продуктивният създател на ваксини, който открива ваксини срещу морбили, паротит, хепатит A, хепатит B, варице13
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ла, менингит, пневмония и Haemophilus influenzae.
•

Първото ерадикирана болест е едрата шарка, като последният случай
на заболяването е бил през 1977 г. в Сомалия. През 1988 г. СЗО поставя
за цел ерадикацията на полиомиелита до 2000 г., която все още не е постигната, но е много близо. Най-вероятно следващото такова заболява
ще бъде морбилито.

За ваксините в цифри
•
Днес, ваксинирането предпазва от >30 често срещани инфекциозни
болести, като ваксините спасяват живота на повече от 2 милиона деца
годишно. Според СЗО, ваксинирането ще спаси допълнително 10 милиона живота през следващото десетилетие
•
Само в Европа до края на 18-и век, всяка година са умирали от едра
шарка около 400 000 човека. През 1979 г., едрата шарка е обявена за
ерадикирана в световен мащаб
•

Преди въвеждането на IPV през 1955 г., полиомиелитните епидемии са
били повсеместни. След 1988 г. глобалната заболеваемост от полиомиелит е намаляла с >99%

•

Преди въвеждането на рубеолната ваксина през 1970 г., по време на
епидемията в САЩ (1964 -1965) са регистрирани около 12.5 милиона
случая на рубеола. През 2005 г. рубеолата е обявена за елиминирана в
САЩ

•

През 60-те години на м.в. милиони са загивали от асоциирана с морбили смърт. Днес морбилито е почти елиминирано заболяване в много от
развитите региони

•

За периода 2000-2006, в резултат на имунизационните кампании
смъртността от морбили е намаляла с 68% (от 757,000 на 242,000), с
91% в Африка

•

След разпадането на СССР има пробив във ваксинацията срещу дифтерия – тежки епидемии с над 150 000 заразени и над 6000 загинали

•

Подобно, пробив в MMR ваксинацията води до регистрираната в последно време повишена честота на заболеваемост от морбили

•

Анализът разходи-ползи, проведен в САЩ показва, че всеки инвестиран във ваксини долар е спестил между $2 и $27 разходи за здравето

•

Според проведено в 11 европейски страни проучване, лечението на
морбили струва €209-480 на случай, докато цената на ваксинацията и
контрол на заболяването е €0.17-0.97 на човек

•

Според СЗО в резултат на стартиралата през 1988 г. Глобална инициатива за ерадикация на полиомиелита, днес 5 милиона човека могат да
ходят, които иначе биха били парализирани от вируса

Ваксинации и аутизъм. Откъде тръгва всичко?
Първи документ на Уейкфилд
През 1998 г. д-р Андрю Уейкфилд и сътр. публикуват в списание Lancet
14
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резултатите от проучването си със заглавие „Илео-лимфоидно-нодуларна хиперплазия, неспецифичен колит и нарушения в развитието на
децата”. Тяхната хипотеза е, че ваксината MMR (морбили, паротит,
рубеола) води до интестинално възпаление, загуба на чревната бариерна функция, навлизане в кръвообръщението на енцефалопатогенни
протеини с последващо развитие на аутизъм. В подкрепа на това, те
описват 12 деца с изоставане в нервното развитие, от които 8 с аутизъм.
Всички тези деца са били с гастроинтестинални оплаквания и са развили аутизъм в рамките на 1 месец след ваксиниране с MMR.
Критични точки
•
В Англия около 90% от децата получават MMR, като нормално ваксината се прилага по времето, когато се диагностицира аутизма, което
предполага, че на повечето деца с аутизъм е била направена скоро ваксинация. Затова, би трябвало да се определи честотата на аутизма при
ваксинирана и неваксинирана популация, което не е направено
•

Въпреки че е докладвано, че аутизмът е следствие от гастроинтестиналното възпаление, симптомите от ГИТ се наблюдават след, а не преди тези на аутизма въс всички 8 случая

•

Съобщено е, че децата с аутизъм имат ниски нива на циркулиращ IgA,
но те са в границите на нормата за съответната възраст

•

Интестиналната нодуларна хиперплазия се смята за вариант на нормата

Втори документ на Уейкфилд
През 2002 г. Уейкфилд и сътр. публикуват нови данни за връзката между вируса на морбили и аутизма. Те изследват проби от чревна биопсия за наличие на морбилен вирусен геном при деца със и без аутизъм
чрез RT-PCR (reverse-transcriptase polymerase chain reaction) и in situ хибридизация. Резултатите им показват, че 75 от 90 деца с аутизъм имат
вирусен геном в биопсичната тъкан, в сравнение със само 5 от 70 контролни пациенти.
Критични точки
Естественият вирус на морбили все още циркулира в Англия, затова
е важно да се определи дали вирусният геном, открит в пробите е от
естествен или ваксинален вирус. Това не е направено.
•
RT-PCR е много чувствителен метод и не е ясно как е решен проблема
с високия риск за фалшиво положителни резултати.
•
Не е ясно дали проучването е било сляпо или се е знаело коя проба от
кого е.
•
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Проучвания, доказващи липсата
на причинно-следствена връзка между MMR
и развитието на аутизъм
Първи документ на Тейлър
През 1999 г. Брент Тейлър и сътр. изследват връзката между MMR и
развитието на аутизъм, като изучават регистрите на 498 деца от района
на Северна Темза с подобни на аутизъм нарушения. Те сравняват честотата и възрастта на поява на заболяването при неваксинирани и ваксинирани (след въвеждането на MMR през 1988 г.) деца и отктиват, че:
(1) процентът на ваксинирани деца е един и същ при децата с аутизъм
и при останалите деца от региона; (2) няма разлика във възрастта на
поставяне на диагнозата при двете групи и (3) началото на „регресивните” симптоми на аутизма не е рамките на 2, 4 или 6 месеца от ваксинирането.
Документът JAMA
През 2001 г. Натали Смит и сътр. изследват връзката между повишената честота на случаи с аутизъм в Калифорния и MMR ваксината. Те
сравняват процентът на имунизирани между 1980-1994 г. деца с честотата на аутизма през същия период и установяват, че въпреки драматичното увеличаване на заболяването, процентът на получавалите
MMR ваксина деца остава същият.
Документът The British Medical Journal
Подобни са резултатите от изследването на Хершел Джик и сътр.,
които сравняват честотата на аутизма в Англия между 1988-1993 г. и
имунизационните нива и установяват, че въпреки увеличаването на заболяването, процентът на MMR ваксинираните деца остава същият.
Втори документ на Тейлър
Във второто си проучване Тейлър и сътр. изследват връзката между
MMR и „новия вариант на аутизъм” (според твърдението на Уейкфилд,
че аутизмът се асоциира с възпаление на тънкото черво). Те изследват
диагностицираните между 1979 и 1998 г. деца, като сравняват броя на
децата с аутизъм и интестинални симптоми преди и след 1988 г. (когато
е въведена ваксината). Получените резултати не показват разлики.
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Грануломатозен хейлит
Резюме: Грануломатозният хейлит представлява рядко срещано
състояние, което се проявява с оток на устните и е част от спектъра на орофациалната грануломатоза. Предполагаемите етиологични фактори включват алергична реакция, болест на Крон,
саркоидоза, орофациална грануломатоза и по-рядко – инфекции,
рак и генетични нарушения. Боледуват хора от различни раси,
пол и възраст, въпреки че началото на симптомите е обикновено
в млада възраст.
При синдрома на Miescher-Melkersson-Rosenthal се наблюдава
рецидивиращ, хроничен оток на едната или двете устни. Може
да има и фациална парализа и фисури на езика. Етиологията на
заболяването е неизвестна, но се предполага генетична предиспозиция.
Ключови думи: Грануломатозният хейлит, синдром на MiescherMelkersson-Rosenthal, хроничен оток на устните
Summary: Granulomatous cheilitis refers to an uncommon condition in
which there is lumpy swelling of the lips. It is part of the spectrum
of orofacial granulomatosis. There are many different causes, such as
allergy, Crohn disease, sarcoidosis and orofacial granulomatosis. Rare
causes are infections, cancers and genetic disorders. The condition is
rare and it may occur in people of any race, sex and age, although
onset is usually in early adulthood.
Miescher-Melkersson-Rosenthal syndrome refers to recurrent
chronic swelling and enlargement of one or both lips. Facial palsy
and fissuring of the tongue may also occur. There is no known cause
for this syndrome but genetics may have a role to play as members of
a single family have been affected.
Keywords: Granulomatous cheilitis, Miescher-Melkersson-Rosenthal
syndrome, chronic swelling of the lips
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Грануломатозният хейлит (ГХ) представлява хроничен оток на устните в резултат на
грануломатозно възпаление. Когато грануломатозните промени са ограничени в областта на устните се касае за хейлит на Miescher
(ХМ). ХМ се смята за моносимптомна форма
на синдрома на Melkersson-Rosenthal, въпреки че двете заболявания може да са и отделни нозологични единици. Синдромът на
Melkersson-Rosenthal е комбинацията от хейлит, парализа на лицевия нерв и силно набразден език (lingua plicata). Най-често е част от
клиничната картина на болестта на Крон или
орофациална грануломатоза (1-5).
ГХ е рядко състояние (въпреки че реалната честота не е известна) и се проявява в млада
възраст. Етиологията на ГХ е неизвестна. При
синдрома на Melkersson-Rosenthal се предполага генетична предразположеност. Подобни
клинични прояви с идентична хистологична
находка може да има и при болест на Крон,
саркоидоза,
орофациална
грануломатоза
(ОФГ), както и след чернодробна трансплантация при деца (6, 7).
ОФГ може да е хиперсензитивна реакция
от забавен тип, като подозираните антигени
включват различни добавки и консерванти в
храните като канелен алдехид и бензоат, бутил
хидрокси анизол, додецил галат, тартразин,
метабисулфати, ментол и мононатриев глутамат (8-14). Примери за храни, които могат да
съдържат тези субстанции са: маргарин, канела, яйца, шоколад и масло от мента. Отдава се
значение и на контактните антигени като кобалт, злато и живак.
Вероятните етиологични
фактори са (15-17):
• Генетична предразположеност – евентуална връзка с HLA-системата (HLA-A2 или
HLA-A11)
• Хранителна алергия/непоносимост –
връзка с различни хранителни добавки
• Атопия – 60% от болните са с екзема и
високи нива на имуноглобулин Е
• Алергия към дентални материали –
няма категорични данни
• Инфекция – значение могат да имат
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium

paratuberculosis, Saccharomyces cerevisiae
и Borrelia burgdorferi
• Имунологични фактори – предполага
се, че заболяването не се предизвиква от един
конкретен антиген, а по-скоро е резултат от
случаен инфлукс на възпалителени клетки или
е реакция на свръхчувствителност от забавен
тип
Хистопатологично ГХ се характеризира
с лимфедем и неказеифициращи грануломи в
lamina propria. Th1 имуноцитите продуцират
интерлевкин-12 и RANTES/MIP-1алфа с образуване на грануломи. За ОФГ е характерна
експресията на протеаза-активирания рецептор 1 и 2.
Клинично ГХ се проявява с персистиращ
или рецидивиращ неболезнен оток и уголемяване на едната или двете устни (понякога
отокът обхваща и други части като периокуларната област). Други симптоми могат да
бъдат (18, 19):
• Орални улцерации (афтозни или
хронични ), по-рядко лезии, подобни на
pyostomatitis vegetans
• Възпаление и оток на венците
• Силно набразден или с фисури език
(при 20-40% от пациентите)
• Оток на периорбиталната и периорална мека тъкан. Кожата на лицето може да е
суха, ексфолиативна или еритематозна
• Лека цервикална лимфаденопатия (при
около 50% от случаите)
• Загуба на вкусова сетивност
• Намалена секреция на слюнчените
жлези
• Треска, главоболие и нарушение на
зрението
Първият епизод на едем обикновено изчезва напълно за часове или дни. След рецидив, отокът може да персистира и бавно да се
увеличава докато постепенно стане перманентен. Рецидивите настъпват в рамките на дни
или години. Понякога пристъпите протичат с
втрисане и леки конституционални симптоми
(главоболие, нарушение на зрението).
Синдромът на Melkersson-Rosenthal се
асоциира с парализа на лицевия нерв (20, 21).
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Около 30% от пациентите с ГХ имат също
лицева парализа, която може да предшества
отока на лицето с месеци или години, но почесто се развива след него. Първоначално парализата е интермитентна, след което остава
постоянна. Може да бъде едностранна, билатерална, непълна или пълна. Засягат се също и
други краниални нерви – обонятелен, слухов,
глософарингеален, подезичен.
Първата проява на ГХ е внезапнияt дифузен или понякога нодуларен оток на устната
или лицето, който засяга най-често горната
устна, долната устна и едната или двете бузи,
по-рядко – челото, клепачите или едната половина на скалпа. Отокът е палпаторно мек,
твърд или нодуларен. При хронифициране на
състоянието, оточната устна става болезнена,
с червено-кафяв цвят, напукана и с фисури,
като в крайните стадии е с консистенция на
твърда гума. Едемът може да намалее, но много бавно, в рамките на няколко години. При
50% от пациентите са уголемени регионалните лимфни възли.
Понякога се засяга и централната нервна система, без точни данни за честотата, тъй
като симптомите са неспецифични (наподобяващи мултиплена склероза, психиатрични и
неврологични симптоми) и в повечето случаи
се пренебрегват. Автономната нервна система
също може да бъде засегната.
Диференциалната диагноза (ДД) на ГХ
е широка и включва:
• Дентален абсцес или инфекция
• Травма
• Орофациална грануломатоза
• Лимфом
• Придобит ангиоедем
• Наследствен ангиоедем
• Болест на Крон
• Лепра
• Риноспоридиоза
• Саркоидоза
• Туберколоза
Биопсията на устната или на орофациална
тъкан е важна за диагнозата, но често показва
само лимфедем и периваскуларна лимфоцитна инфилтрация в ранните стадии, а едва при
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напредване – грануломи. Биопсията е важна и
за изключване на болест на Крон, саркоидоза
и лимфом.
Хистологичните промени не винаги са
характерни или специфични, особено при
по-голяма продължителност на заболяването,
като инфилтратът става по-плътен и плеоморфен и се образуват малки, фокални грануломи,
които са неразличими от тези при болест на
Крон и саркоидоза.
Инфламаторният отговор е медииран от
цитокини като тумор-некротичен фактор алфа
(TNF), протеаза-активирани рецептори (PAR),
матрични металопротеинази (MMP) и циклооксигенази (COX). Има субмукозен възпалителен процес с много Th1 и мононуклеарни
интерлевкин 1-продуциращи клетки, големи,
активни дендритни В- клетки и неказеифициращи грануломи. Подобни промени може да
има и в цервикалните лимфни възли.
В ДД план, изследването на серумния
ангиотензин-конвертиращ ензим помага да
се изключи саркоидоза (при нея са повишени
нивата, тъй като ензимът се отделя в големи
количества от клетките на грануломите). С
епикутанно (patch) тестуване се търсят реакции към метали, хранителни добавки или други орални антигени.
С ендоскопско изследване, рентгенография и биопсия на гастроинтестиналния тракт
може да се изключи болест на Крон. Може
да се наложат панорамни дентални снимки
за хроничен абсцес, както и консултации със
специалист по орална медицина, гастроентеролог, имунолог и диетолог.
При някои пациенти лечението с интралезионни кортикостероиди (КС) води до подобрение. Орофациалната грануломатоза се
повлиява от диета без канела и бензоати (в 5478% от случаите). Течното ентерално хранене
води до облекчаване на симптомите при ОФГ
и до по-бърза ремисия. Компресията на устните (има и специални компресионни устройства) за няколко часа на ден може да доведе до
временно подобрение.
Хирургичната намеса и облъчване също
влизат в съображение при ГХ. Препоръчват
се периодични КС инжекции след операцията, за да се избегне рецидив, като с най-добри
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резултати са редукционната хейлопластика,
последвана от интралезионни апликации на
triamcinolone и системен tetracycline (22-25).

медикаменти:
tetracycline, minocycline, roxithromycin, антибиотична терапия на денталните абсцеси

Фармакотерапията на ГХ включва:
средства:
нестероидни противовъзпалителни средства
(НСПВС), стабилизатори на мастоцитната
мембрана, сlofazimine, methotrexate, tacrolimus,
infliximab, dapsone, инжекции с triamcinolone и
dapsone

Интралезионните кортикостероидни инжекции (triamcinolone) може да намалят отока, а системните КС в повечето случаи не са
индицирани, а и не всички случаи отговарят
на лечението. Няма рандомизирани, контролирани проучвания с потенциални терапии с
tacrolimus, thalidomide или infliximab.

• Имуномодулиращи

• Антимикробни
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„Св. Георги” Пловдив

Контрол на
алергичния ринит –
значение и възможности
за оценка
Резюме: Цел на всяко едно лечение е постигане и поддържана на
клиничен контрол. Алергичният ринит е най-честото алергично заболяване, съвременното поведение на което се определя от
консенсуса ARIA Част от пациентите обаче остават неконтролирани, въпреки правилното и системно лечение.
	Настоящият обзор разглежда съвременното разбиране на контрола по отношение на eдинния дихателен път. Разгледани са
възможностите за оценка на контрола на алергичен ринит чрез
публикуваните до момента въпросници. Демонстриран е валидиран наскоро въпросник на български език.
	На базата на широкия литературен обзор, както и опитът с бронхиалната астма се прави извода, че очакваната следваща стъпка
при лечение на алергичния ринит ще е насочена към постигане
на контрол.
Ключови думи: алергичен ринит, контрол, въпросник
Summary: The goal of any treatment is to achieve and maintain clinical
control. Allergic rhinitis is the most common allergic disease, which
contemporary treatment is determined by ARIA. Despite correct and
systemic treatment some patients remain uncontrolled.
	The present review demonstrates nowadays attitude to the control
of the union airway. It reveals the options for assessment control of
allergic rhinitis by means of up-to-now published questionnaires.
Recently validated questionnaire in Bulgarian language is presented.
	On the base of broad literature review and the experience with asthma
the conclusion is that the expected next step in treatment of allergic
rhinitis will be aimed to achieve control.
Key words: allergic rhinitis, control, questionnaires
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УВОД
Алергичните заболявания са сериозно
бреме както за отделния пациент и семейството му, така и за обществото като цяло. Алергичният ринит, като най-честото алергично
заболяване, е значим здравен проблем. Високата му честота се съчетава с факта, че много пациенти са с неконтролирани симптоми.
Причина за това при част от тях е недооценяване и нелекуване на заболяването [1, 2]. Част
от пациентите остават със симптоми, въпреки
правилното и системно лечение [3],
Възприетият единен подход към тежките
хронични алергични и свързаните с тях заболявания дава по – добри възможности по отношение на теорията и практиката, касаещи
тези заболявания [4]. При извършване на обзор на клинични проучвания върху алергичните заболявания – астма и ринит, разгледани
хронологично, могат да се разграничат три
фази (фиг. 1) . Първата е свързана с класически изследвания на ефект върху симптомите и
тяхната тежест. Така например тежестта на
назалните симптоми при алергичен ринит ринорея. кихане, запушен нос, сърбеж на носа
и очите могат да се измерват чрез симптомен
скор (назален и тотален) [5]. Използват се и
обективни методи за изследване и оценка,
напр. чрез, риноманометрия, акустична ринометрия и др.
Признаването от научната общност на
становището, че заболявания като алергичен
ринит и риноконюнктивит са много повече от
класически симптоми от страна на
носа и очите доведе до по – широк
поглед върху тях. Те са е значително бреме поради ефекта на симптомите върху цялостното благополучие и свързано със здравето
качество на живот [6 - 12 ]. Добиването на познания, че алергичните заболявания оказват влияние
върху живота далеч повече от това,
което предизвикват класическите
симптоми, доведе до развитие на
втората фаза. Тя е свързана с разработване на специфични инструменти за определяне на свързано
със здравето качество на живот.

Понастоящем е немислимо да се провежда
клинично проучване върху алергично заболяване, без де е включена оценка върху качество
на живот. За целта са разработени въпросници за оценка на качеството на живот – генерични и специфични [13-19]. Вниманието към
бремето, каквото са алергичните заболявания,
е основен акцент в повишаване на загрижеността към тях. Все пак загрижеността, сама
по себе си не води до по – добро справяне.
Още повече, че инструментите за оценка на
качеството на живот са създадени за нуждите на клиничните проучвания, както и анализ
на групово ниво. Ползването им е свързано с
авторски права. Това прави използването им в
ежедневната практика ограничено.
Въвеждането на понятието „контрол”
– трета фаза, добавя друга величина, насочваща вниманието от тежестта на симптомите
към адекватното им повлияване [3,20]. Цел на
всяко едно лечение е постигане и поддържана
на клиничен контрол. Контролът се дефинира като състояние на заболяването, при което
няма повече симптоми или останалите симптоми не се считат за притеснителни. Понастоящем консенсусът GINA определя контрол
на астмата като инструмент и цел за ръководене на поведението спрямо пациентите с бронхиална астма [21].
Фигура 1. Подход към заболяванията
на единния дихателен път
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНТРОЛ
ПРИ АЛЕРГИЧЕН РИНИТ
Категорично е доказана връзката между
алергичния ринит и бронхиална астма .Точно тази връзка е залегнала в основата на една
от ключовите инициативи на СЗО, разработена през 1999 година и публикувана през 2001
година – ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact
on Asthma), с ревизии през 2008 и 2010 година
[22 - 24]. Следвайки вече възприетия в GINA
стъпаловиден подход, ARIA въведе класификация на алергичния ринит, разделяйки го
според продължителността на симптомите на
интермитентен - със симптоми до четири дни
в седмицата или до четири седмици и персистиращ - . със симптоми над четири дни в седмицата и над четири седмици. ARIA определя тежестта на ринита като „лек” и „умерено
тежък/тежък” на базата ефекта на симптомите
върху съня; дневната активност; учебен процес или работа, наличие на дискомфорт. Към
момента, следвайки препоръките на ARIA,
лечението на алергичния ринит се провежда
според тежестта му [22, 23],
Класификацията според ARIA за тежест
на ринита е полезна, но по настоящем не
предлага нови терапевтични алгоритми. Както вече е постигнато при бронхиалната астма
и при алергичния ринит нуждата от разбиране
на контрола е изключително важна. За разлика от астмата обаче, контролът на алергичния
ринит не се разглежда в консенсуса ARIA от
2008 и концепцията за контрола там не е заложена [23, 25]. Там все пак са споменава,
че „както при астмата, един от проблемите за
решаване е замяната на „тежест” с „контрол”.
Авторите на ARIA отбелязват, че тогава, когато е подготвяна ревизията на консенсуса, „ все
още наличните данни не са били достатъчни”
и че „въпросниците за контрол или методите
за оценка все още подлежат на валидиране”.
ФЕНОМЕНЪТ SCUAD
Макар че при повечето пациенти с хронични заболявания на горните дихателни
пътища, включително алергичен ринит се постига контрол, много остават с тежко хронично заболяване – Severe Chronic Upper Airway
disease (SCUAD). SCUAD обединява онези
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пациенти, чийто симптоми са неадекватно
контролирани, независимо от адекватното,
фармакологично лечение, базирано на консенсуси [26]. Счита се, че симптомите при 20%
от пациентите с тежък персистиращ алергичен ринит остават неконтролирани.
Bouquet предлага прост визуално – аналогов скор като клиничен инструмент за оценка на контрол, Скор по визуално – аналогова
скала за назални симптоми от 5 и повече се
приема за индикатор на неконтролирано заболяване [27]. На базата на ретроспективен анализ се
доказва, че една пета от пациентите
с алергичен ринит са неконтролирани, независимо от адекватно лечение [25].
ВЪПРОСНИЦИ ЗА ОЦЕНКА
НА КОНТРОЛА
НА АЛЕРГИЧЕН РИНИТ
От момента на създаване и публикуване
на ARIA до сега са създадени и валидирани
определен брой въпросници за оценка на контрола на ринита [28].
CARAT
Въпросникът CARAT ( The Control of
Allergic Rhinitis and Asthma Test) е разработен
през 2009 година от Nogueira-Silva и колектив
в Португалия [29]. Целта е била да се създаде
въпросник, който да оценя контрола едновременно на астмата и ринита, като отговаря на
нуждите на пациенти и лекари. Конструиран
е за самостоятелно попълване от възрастни
пациенти ( ≥ 18 години) с диагностицирани
астма и ринит. След извършения преглед на
налични литературни източници, авторите
включват 17 въпроса във въпросника. В последствие оформят окончателна версия от десет въпроса.
CARAТ10 съдържа десет въпроса, насочени към симптоми от страна на горни и долни дихателни пътища, промяна в съня, ограничения в дейността и нужда от увеличаване на
терапията за четири седмичен период. Отговорите се оценят чрез четири – степенна скала
с възможен тотален скор от 0 ( липсващ контрол) до 30 ( максимален контрол). Времето
за попълване се свежда до ≤ 3 минути. Предназначен е за попълване от пациента в писмен
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вид, интернет или смартфон. Наличен е на 15
езика. Не е преведен и валидиран на български език.
Чрез изследване на моменталното състояние (cross – sectional study} версията CARAT
10 е валидирана при 193 пациента от Fonseca
и колектив [30]. CARAT10 служи като ориентир за поведение спрямо пациентите, като
средният скор (95%интервал на доверителност), изискващ интензифициране, подържана
или редуциране на терапията е съответно: 15;
21; 24.
Същият колектив прилага CARAT при 62
пациента на възраст от 18 до 70 години [32].
На две визити между 4 до 6 седмици, 51 пациента са попълнили CARAT 10; въпросника
за контрол на астма ( ACQ); три визуално аналогови скали (VAS) – за дихателни симптоми,
бронхиални/ пулмонални симптоми и назални
симптоми и цялостна самооценка за контрол.
Изследвана е и белодробната функция. Значима промяна на CARAT10 се установява при
клинически нестабилни пациенти.
CARAT е единственият въпросник от
въведените до момента, който оценя контрола
на астма и ринит едновременно [32]. Подобен
съгласуван подход е използван преди това за
оценка на качеството на живот при въпросника
RINASTHMA [33]. Той има предимството на
единния подход. CARAT10 съдържа четири
въпроса, отнасящи се до ринита (става въпрос
за класически симптоми от страна на носа) и
шест въпроса, свързани с астма. Въпросникът
не оценя симптоми от страна на очите. Ограниченията в дневната активност и нощните
събуждания са част от астма – домена. Това
прави възможно свързани с ринита проблеми
да бъдат замъглени от последици на астмата
[34]. Същевременно единната оценка може да
насочи вниманието върху значимостта на контрола на съпътстващия алергичен ринит.
ARCT
Мултидисциплинарен екип, ръководен
от Demoly и колектив, разработват въпросник за самооценка Allergic Rhinitis Control
Test (ARCT) [35]. . Изработен е по подобие на
Asthma Control Test ( ACT) [36]. Два от въпросите в RCAT – употреба на допълнителни ме-

дикаменти и цялостна оценка на заболяването,
са заимствани от ACT. По време на публикуването му, това е първият подобен инструмент
за измерване контрола на алергичния ринит.
411 общопрактикуващи лекари и алерголози, избрани на случаен принцип от списък
на всички френските лекари са поканени
да участват във валидиране на въпросника.
Въпросникът е валидиран чрез тестване
върху 902 пациента на възраст ≥ 12 години с
алергичен ринит, диагностициран преди това
чрез прик – тест или специфични IgE. Попълван е самостоятелно от пациентите преди и
две седмици след лечение.
В окончателния вариант въпросникът е
съставен от пет въпроса и пет възможни отговора, всеки от които носи от една до пет точки.
Оценяват се последните две седмици. Сборът
от получените резултати варира от пет до двадесет и пет. Границата между „добър” и „лош”
контрол е скор 20 (сензитивност 67%, специфичност 82%, негативна предикторна стойност 32%, позитивна предикторна стойност
95%). Резултат ≥ 21 съответства на „добър
контрол” на алергичния ринит. Въпросникът
оценя ефекта на алергичния ринит върху дейности, сън, причинена раздразнителност и
употреба на допълнителен медикаменти заради симптоми от страна на носа. Високата
специфичност и положителна предикторна
стойност на получения прагов скор, сравнени
с ниската сензитивност показват, че този инструмент служи по-добре за идентифициране
на „добре контролирани” от колкото „слабо
контролирани” пациенти с алергичен ринит.
Според авторите на въпросника, той е удобен
за самооценка на пациентите, започнали лечение на алергичен ринит което, по препоръка на СЗО, трябва да се проконтролира след
2 – 4 седмици [37].
Allergy – Control – SCORE
Allergy – Cоntrol – SCORE измерва:
а/ тежестта на десет назални и неназални
симптома чрез четири – пунктова скала
б/ използвани медикаменти, избрани от
каталог, съдържащ 745 имена [38].
В проучване с 81 пациента с алергичен
риноконюнктивит и 40 здрави участника, слу27
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жещи за контроли, Allergy – Cоntrol – SCORE
сигнификантно корелира с оценката за тежест,
RQLQ и брой медицински консултации поради алергия за предишна година. Според
Demoly обаче, това е неправилно употребено
название на нещо, отдавна използвано като
„комбиниран скор” (т.с. комбинация от симптомен скор и медикаментозен скор). прилагано от години в клинични проучвания.
RCAT
Nathan и колектив разработват Rhinitis
Control Assessment Test (RCAT) [39, 40]. Подходът при създаването на въпросника следва
препоръките на FDA [41]. Целта е да се разработи въпросник за самостоятелно попълване
от пациенти с алергичен и неалергичен ринит.
Първоначалният работен вариант съдържа 26
пункта, оценящи пет показателя за контрол
на симптомите на ринат: честота и тежест на
назални и очни симптоми; цялостно въздействие на симптомите; намеса в дейността;
контрол и употреба на медикаменти. Въпросникът е насочен към пациенти с алергичен и
неалергичен ринат. След тестване, проведено
сред 419 пациента, в окончателния вариант на
въпросника остават шест показателя, за които
е преценено, че са с най – висока предикторна
за контрола стойност ( р < 0,0001) – назална
конгестия, кихане, сълзене на очите, ефект
върху съня и цялостна оценка.
Въпросникът е валидиран чрез индивидуално интервю на 58 пациента, проведено от
алерголози, оториноларинголози или специалисти с двете специалности едновременно
[42]. Интервюираните са попълвали въпросника двукратно през 15 до 29 дни. Крайният
вариант на RCAT е предназначен за пациенти
на възраст ≥ 12 години с алергичен и неалергичен ринит / NAR/. За всеки от шестте показателя оценката се дава според пет – пунктова скала с възможен скор от шест до тридесет.
Данните от статистическия анализ идентифицират резултат 21 като граница между
неконтролиран и контролиран ринит. Скор ≤
21 е показател за неконтролиран алергичен и
неалергичен ринит. Препоръчаният MID, който е клинически значим е 2,4. Това означава,
че минималната промяна на RCAT - скор над
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2,4 е показател за клинично значима промяна
в контрола. Поради това, че резултатите при
индивидуалната оценка на пациент се получават в цели числа, промяна с три пункта от
предишна оценка е индикатор за клинично
значима промяна на контрола на ринита при
съответен пациент.
Според авторите на въпросника, RCAT
може да бъде използван за бързо скриниране
на пациенти с проблеми в контрола на ринита и може да улесни комуникацията между
лекар и пациент относно проблемите, които изпитват. Прилагането му от пациентите,
според Meltzer и съавтори, може да допълни
оценката на лекаря по отношение на контрола
и да работи добре за самостоятелно измерване на възприемането на контрола на ринита от
пациентите. Авторите отчитат, че проведеното
от тях лонгитудинално валидиращо проучване е показало, че RCAT е надежден, действителен инструмент за измерване на промени в
контрола на ринита при пациенти с алергичен
и неалергичен ринит.
RCAT e единственият въпросник за оценка на контрола на ринит, преведен и валидиран на български език [43]. Натрупаният опит
от прилагането на валидирания въпросник
показва, че е разбираем и лесен за пациентите,
като попълването му отнема само няколко минути. ( фиг. 2)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки че „тежест”и „контрол” са различни детерминанти, те не са взаимоизключващи се [44]. Все пак тежест се измерва при
нелекувани пациенти, докато по дефиниция
концепцията за контрол е приложима само
при провеждано лечение. В консенсуса ARIA
се подчертава, че „ лечението на алергичния
ринит трябва да се води според тежестта на
заболяването, съпътстващите заболявания, наличността и достъпността на медикаменти и
предпочитанията на пациентите”. В нови публикации, създадени от екипа на ARIA се посочва, че (i) контролът на алергичния ринит се
приема за фактор в бъдещи инициативи и (ii)
трябва да се унифицират методите за измерване и оценка на контрола [45]. Тези методи
трябва да са точни, бързи и лесни за ежеднев-
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Фигура 2. Валидиран на български език тест за оценка контрола на ринита (RCAT)

на работа. Опитът с бронхиалната астма показва, че има сериозни основания да се приема
подход, насочен към оценка на контрол и при
алергичен ринит. Това е неминуема следваща

очаквана стъпка защото става въпрос за единен
дихателен път. Подобен подход ще направи лечението по – гъвкаво и ще промени характера в
общуването и връзката пациент – лекар.
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Дървесни полени и
респираторна алергия
опит за дисекция на
алергените
Резюме: Алергията към дървесни полени се среща често в България
и е причина за значителна част от респираторните симптоми на
пациентите.
Цел: Да се установи кои от най-разпространените в България дървесни видове доминират при сенсибилизацията на група пациенти с
респираторна алергия по време на дървесния поленов сезон.
Методи:
Аеробиологично проучване: Използван е седиментационния метод
като са проследявани: общото количество и процентното съотношение на дървесните и тревните полени; на поленовите зърна
от най-разпространените в България дървесни семейства – Брезови, Букови и Борови и на полена от най-широко представените
дървесни видове от сем. Брезови: Леска, Елша, Бреза и Габър.
Проучване на сенсибилизацията към различни дървесни полени чрез кожно-алергично тестуване (skin-prick test): 145 пациенти бяха тестувани чрез кожно-алергични проби (КАП) с
групови дървесни алергени, съдържащи екстракти от 29 от найразпространените дървесни видове в България. В случай на положителна КАП, се провеждаше тестуване с индивидуални алергенни екстракти.
Определяне на специфични IgE към алергени от дървесни видове от сем. Брезови: При група от пациенти с позитивни КАП към
брезови полени е използвана система ImmunoCAP (Phadia AB)
като серумни проби бяха изследвани за наличие на алерген-специфични IgE към полена от 4 дървета от сем. Брезови.
Резултати: Данните от аеробиологичното проучване показват, че полените на Брезовите видове и най-вече този на Брезата, са неотменна и доминираща част от състава на поленовите зърна във
въздуха на София. Техните нива по време на цъфтеж са значителни и са предпоставка за развитие на сенсибилизация и клинично
изявена респираторна алергия.
Пациентите са сенсибилизирани предимно към Б2I Групов дървесен полен. Използването на индивидуални алергенни екстракти
показа, че полените на дърветата от сем. Брезови са с най-висок
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алергенен потенциал и най-често водят до сенсибилизация и
алергични прояви при болшинството от пациентите.
	Данните от in vitro определянията демонстрират, че повечето от
изследваните пациенти са със сходни нива на специфичните IgE
към алергените и на четирите изследвани брезови вида, без да е
налице явна индивидуална свръхчувствителност.
Заключение: Дървесните полени играят ключова роля за развитието на респираторна алергия при много от сенсибилизираните
българи, като алергените от полените на дърветата от сем. Брезови най-често са причина за появата на тежки алергични прояви. Обикновено пациентите проявяват свръхчувствителност към
всеки от четирите най-разпространени в България видове от сем.
Брезови: Бреза, Габър, Леска и Елша.Това е проява предимно на
кръстосана реактивност, а в някои случаи и на косенсибилизация
към индивидуалните, близко родствени алергени в техния полен.
Ключови думи: поленова алергия, дървесни полени, сенсибилизация
към брезови полени, кръстосана реактивност.

SUMMARY Tree allergy is common in Bulgaria and determines a
significant part of the respiratory symptoms of patients with pollen
allergy.
Objective: To determine which of the tree species, typical for Bulgaria,
dominate for sensitization in a group of patients with respiratory
allergy during tree pollen season.
Methods:
Aerobiological study: The sedimentation method was used and during
last three years was determined: the total amount and the proportion
of the tree and grass pollens; the quantity and percentage of pollen
grains from the main tree families in Bulgaria – Betulaceae, Fagaceae
and Pinaceae. The pollens from the predominant in our country
Betulaceae species - hazel, alder, birch and hornbeam - were also
analyzed.
Study of sensitization to different tree pollens using skin-prick test: A
group of 145 patients, whose allergic symptoms correspond with the
presence of an increased number of tree pollen in the air, were studied.
We performed skin prick tests with three mixes, containing pollen
extracts from 29 of the most widespread tree species in Bulgaria. In
case of positive skin tests, we performed skin allergy testing, with
individual tree pollen allergens included into the corresponding mix.
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Determination of specific IgE to allergens from Betulaceae species: The determination was carried out
in a group of patients with positive skin tests using ImmunoCAP (Phadia AB). The sera samples were
simultaneously tested for specific IgE to four Betulaceae species.
Results: The data from aerobiological study showed that pollen of tree species of the Birch family and
mostly Birch pollen are integral and dominant part of the pollen content of the air of Sofia. Their levels
during the pollen season are significant and are a prerequisite for the development of sensitization
and clinically manifested respiratory allergy.
Patients are sensitized primarily to B2I Group tree pollen. Use of individual allergenic extracts
showed that the pollen of trees of Birch family are with highest allergenic potential and most often
lead to sensitization and allergic reactions in the majority of patients.
Data from in vitro determinations demonstrated that the majority of patients are with comparable
levels of specific IgE to allergens of studied four Birch species.
Conclusion: The tree pollens play a key role in the development of respiratory allergy in many sensitized
patients. In their pollen season, the allergens from Birch family most often cause severe allergic
reactions. Usually patients are hypersensitive to each of the four most prevalent in Bulgaria Betulaceae
species: Birch, Hornbeam, Hazel and Alder. This is primarily a manifestation of cross-reactivity, and
in some cases co-sensitization to the individual, closely related allergens in their pollen.

УВОД
Полинозата е най-често срещаната проява на сезонна респираторна алергия в Европа. Въздействието на поленовите алергени
играе ключова роля в процеса на сенсибилизация и за появата на алергични симптоми при
свръхчувствителните индивиди. Съвременни
проучвания показват, че около 23 % от европейската популация е с клинично потвърдени
симптоми на алергичен ринит (1) и 4,5 % - на
бронхиална астма (2). Видът на доминиращите растителни видове, чиито полени предизвикват появата на алергични симптоми в
различните части на Европа зависи предимно
от аеробиологичните фактори (3), като специфичен видов състав на растителността (4) и
степента на урбанизация на региона (5).
Растителността на България като част от
Субмедитеранейния флористичен регион на
Европа (6) е много богата и разнообразна. У
нас са разпространени над 12 000 вида растителни видове, като дървесните са над 370
вида. Горите заемат над 30% от територията
на страната ни.
Значението на горската растителност за
климата, водите, опазване на почвите, за развитието на икономиката и туризма е безспор34

но. Същевременно тя има и важно значение
за човешкото здраве, защото много от найразпространените дървесни видове в Европа
са източник на полен с мощен алергенен потенциал.
Широколистните гори, които представляват около ¾ от горската растителност на
България, са разположени в долините, равнините и планините до 1500 м надморска височина, като най-широко разпространени са:
Бук, Дъб, Габър, Елша, Бреза, Ясен, Топола,
Върби, Липа и др.
Поясът на иглолистните гори се разполага
между 1500 и 2100 m и е представен от Черен
бор, Бял бор, Смърч и Ела. Бялата и Черната
мура се срещат до 2300 m и бележат горната
граница на горите.
Налице е добра корелация между степента на експозиция по време на поленовия сезон
на дърветата и проявата на алергични симптоми при сенсибилизираните атопични пациенти. Много проучвания показват, че в Северна,
Централна и Източна Европа най-алергенният
дървесен полен се продуцира от дървесните
видове на разред Fagales, включващ в състава
си три семейства:
- Betulaceae, с родове Betula (Бреза)
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и Alnus (Елша); Corylus (Лескаl), Carpinus
(Габър), и Ostrya (Воден габър)
- Juglandaceae
- Fagaceae, с родове Quercus (Дъб),
Fagus (Бук), and Castanea (Кестен).
Смята се че брезовият полен причинява
симптоми на алергичен ринит и бронхиална
астма при 10 % до 20 % от алергичните индивиди. В Европа процентът на пациентите с положителни кожни проби към алергена от брезови полени варира между 5% в Холандия до
54% в Цюрих (Швейцария) (7). Алергията към
дървесни полени се среща често в България и
е причина за значителна част от респираторните симптоми на пациентите (8,9).
Алергията към полените на дървесните
видове от семейство Брезови често е свързана
и с прояви след консумацията на определени
храни (10). До 70% от пациентите, свръхчувствителни към брезови полени, проявяват
Орален алергичен синдром (OAS) (11), когато приемат определени плодове, зеленчуци и
ядки (12,13).
Всичко изложено до тук определи целта
на настоящото проучване: Да се установи кои
от най-разпространените в България дървесни видове доминират при сенсибилизацията
на група пациенти с респираторна алергия по
време на дървесния поленов сезон.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Аеробиологично проучване
Използван бе седиментационният метод,
базиран на свободното утаяване на поленовите
зърна от въздуха на София. Предметно стъкло,
покрито с адхезивен материал се поставя ежедневно за 24 ч., на открито на 10 м над земята.
Утаените на 3.24 сm2 от стъклото поленови
зърна се изброяват и определят микроскопски.
В рамките на това проучване през последните 3 години бяха проследявани:
• Общото количество и процентното
съотношение на дървесните и тревните полени (от сем. Poaceae и треви от други семейства).
• Общото количество и процентното
съотношение на поленовите зърна от найразпространените в България дървесни семейства – Betulaceae, Fagaceae и Pinaceae.

• Общото количество и процентното
съотношение на полена от най-широко представените дървесни видове от сем. Betulaceae:
леска, елша, бреза и габър.
Проучване на сенсибилизацията към различни дървесни полени чрез кожно-алергично
тестуване (skin-prick test)
145 пациенти, чиито симптоми корелираха с повишените нива на различни дървесни полени във въздуха, бяха тестувани чрез
кожно-алергични проби (КАП) с групови
дървесни алергени, съдържащи екстракти от
29 от най-разпространените дървесни видове
в България.
Бяха използвани българските групови
дървесни алергени (Бул Био – НЦЗПБ):
• Б2I Групов дървесен полен, в чийто
състав влизат : Cornus mas (Дрян), Ulmus sp.
(Бряст), Corylus avellana (Леска), Betula alba
(Бреза), Alnus sp. (Елша), Carpinus betulus
(Габър), Salix babylonica (Върба), Salix caprea
(Ива), Populus sp. (Топола), Populus tremula
(Трепетлика), Fraxinus sp. (Ясен), Taxus
baccata (Тис).
• Б2IІ Групов дървесен полен, който
съдържа екстракти от полените на: Quercus sp.
(Дъб), Fagus sylvatica (Бук), Acer platanoides
(Клен), Acer pseudoplatanus (Явор), Juglans
regia (Орех), Morus alba (Черница).
• Б2IІІ Групов дървесен полен, в който
са включени екстракти от Pinus nigra (Черен
бор), Pinus sylvestris (Бял бор), Picea abies
(Смърч), Larix europaea (Лиственица), Platanus
orientalis (Чинар), Aesculus hippocastanum
(Конски кестен), Sambucus nigra (Черен бъз),
Tilia sp. (Липа), Ailanthus glandulosa (Айлант),
Gleditschia sp. (Гледичия).
В случай на положителна кожно-алергична проба при тест с групов дървесен поленов
алерген, се извърши повторно тестуване с индивидуални алергенни екстракти от полените
на дървесните видове, включени в съответния
групов алерген.
Успоредно с алергените бяха използвани: положителна контрола (Histamine
hydrochloride 1 mg/ml) и негативна контрола
(50 % глицеринов разтвор на Coca).
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Таблица
1. Брой
и процентно
съотношение
поленототатмосферата
атмосферата
на София
Таблица
1. Брой
и процентно
съотношениена
на утаения
утаения полен
на София
последните
3 години
презпрез
последните
3 години
2012
Вид полен

2013

2014

Общ
брой

%

Общ
брой

%

Общ
брой

%

Дървесен полен

20 040

83.8

16 372

81.4

21 880

83.4

Полен от сем. Житни

1 466

6.1

1 495

7.4

1 701

6.5

Полен от др. треви

2 418

10.1

2 241

11.2

2 662

10.1

Общо

23 924

100

20 108

100

26 243

100

Таблица
2. Брой и процентно съотношение на полена от различни дървесни семейства
Таблица 2. Брой и процентно съотношение на полена от различни дървесни семейства
презпрез
последните
3 години
последните
3 години
Брой полени
Дървесни семейства

2012

2013

Общ
брой

%

Общ
брой

%

Общ
брой

%

Betulaceae

5 403

26.7

3 332

20.4

5 254

24.0

Fagaceae

3 062

15.1

1 726

10.5

468

2.1

Pinaceae

2 219

11.0

2 190

13.4

3 620

16.6

Други

9 543

47.2

9 124

55.7

12 538

57.3

Общ брой

20 040

100

16 372

100

21 880

100

Размерът на папулата и еритемата бе отчитан 20 мин. след извършването на КАП.
Пробата се считаше за положителна, когато
средният диаметър на папулата бе по-голям от
3 mm (14) и отношението на средния диаметър
на папулата на алергена спрямо средния диаметър на папулата на позитивната контрола се
равняваше или превишаваше 0.5 (15).
Определяне на алерген-специфични IgE
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към алергени от дървесни видове от сем.
Betulaceae
Определянето се извърши в група от пациенти с позитивни кожно-алергични проби
към алерген от леска, бреза, елша и габър. Бе
използвана система ImmunoCAP (Phadia AB).
Серумни проби бяха изследвани
за на10
личие на алерген-специфични IgE към: t2
Grey alder (Alnus incana), Елша; t3 Common
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Таблица
съотношение
на полена
от различни
дървесни
видове от
Таблица3.3.Брой
Бройии процентно
процентно съотношение
на полена
от различни
дървесни
видове от
сем.
години
сем.Брезови
Брезовипрез
през последните
последните 3 3години
Брой полени
Видове от
сем. Брезови

2012

2013

2014

Общ
брой

%

Общ
брой

%

Общ
брой

%

Бреза

3 469

64.2

1 520

45.6

3 997

76.1

Габър

1 034

19.1

920

27.6

191

3.6

Леска

608

11.3

666

20

603

11.5

Елша

292

5.4

226

6.8

463

8.8

сем. Брезови

5 403

100

3 332

100

5 254

100

silver birch (Betula verrucosa), Бреза; t4 Hazel
ния период на наблюдение поленът на Брезата
1. Поленов
на най-разпространените
дървесни
сем.
Брезови на семей(Corylus Фигура
avellana),
Леска;календар
t209 Horn
beam
съставлява
45 видове
– 76 %отот
полените
за 2014 г.
(Carpinus betulus), Габър.
ството (Табл. 3.).
Количеството
на
алерген-специфичниАеробиологичните
Фигура 2. Сенсибилизация на пациентите към групови
алергени от дървесниданни
полениза София, отте IgE се измерва в кило единици за литър
разени в актуалния поленов календар за 2014
(kUA/L). Фигура
Класът3. Сенсибилизация
на сенсибилизацията
се
г. показаха
също, че обикновено
на изследваните
пациенти
към индивидуални
алергени от Леската и
полени,система.
включениКоличества
в Б2i Групов дървесен
полен започват
– медианенпърви
размерда
папулата
и
определядървесни
по 6 бална
Елшата
продуцират
полен
еритемата
под 0.35 kAU/L
се считаха за негативни.
(от февруари до април), а по-късно (от април
до средата на май) се наблюдават предимно
Фигура 4. Определяне на алерген-специфични IgE към най-разпространените в
РЕЗУЛТАТИ
И
ДИСКУСИЯ
полени на Брезата и Габъра. ПродължителБългария дървесни видове от сем. Брезови
Аеробиологичните данни от последните
ността на поленовия сезон на дървесните витри години показват, че дървесните полени
дове от семейство Брезови зависи изключисъставляват значителна част – 81 - 83 % от обтелно от температурата и валежите като през
щия брой на полените в атмосферния въздух
изминалата година бе 6 - 8 седмици (Фиг. 1).
(Табл 1.). По-детайлният анализ на данните
Обобщението на данните от аеробиолоза различните дървесни семейства разкригичното проучване показват, че полените на
ва, че поленът на дървесните видове от сем.
Брезовите видове и най-вече този на Брезата,
Брезови съставлява около ¼ (между 20-26 %)
са неотменна и доминираща част от състава
от дървесните полени. Резултатите ясно дена поленовите зърна във въздуха. Техните
монстрират, че в сравнение с другите две сенива по време на цъфтеж са значителни и са
мейства – Букови и Борови, видовете от сем.
предпоставка за развитие на сенсибилизация
Брезови и през трите проследявани години
и клинично изявена респираторна алергия.
продуцират значително по-големи количества
При изследване на сенсибилизацияполен (Табл. 2.). При сравняване на данните
та на групата от 145 пациенти11с алергичза броя и процентното съотношение на полена
ни симптоми, през периода на повишени
от най-разпространените дървесни видове от
нива на дървесните полени във въздуха, се
сем. Брезови се установява, че през тригодишустанови, че 62 (43 %) проявяват положи37
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Фигура 1. Поленов календар на най-разпространените дървесни видове от сем. Брезови за 2014 г.

Фигура 2. Сенсибилизация на пациентите към групови алергени от дървесни полени
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Фигура 3. Сенсибилизация на изследваните пациенти към индивидуални алергени от дървесни
полени, включени в Б2I Групов дървесен полен – медианен размер папулата и еритемата

Фигура 4. Определяне на алерген-специфични IgE към най-разпространените в България
дървесни видове от сем. Брезови
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телни кожно-алергични проби само към
Б2I Групов дървесен поленов алерген. При
48 (33%) сенсибилизацията е и към първия
и към втория дървесен микс. Тридесет пациенти (21%) показаха свръхчувствителност и
към трите групови дървесни поленови алергена, а най-рядко се наблюдаваха позитивни
кожно-алергични проби - само към Б2IІ или
Б2IІІ Групов дървесен поленов алерген (Фиг.
2). По-детайлният анализ на данните показва, че пациентите са сенсибилизирани предимно към Б2I Групов дървесен полен, като от
145 изследвани 141 са с положителна кожноалергична проба към този алерген.
Използването на индивидуални алергенни екстракти от дървесни полени, включени
в състава на алерген Б2I разкри, че изследваните пациенти са сенсибилизирани предимно
към полена на най-разпространените у нас
брезови видове: Леска, Бреза, Елша и Габър.
Данните ясно показват, че полените
именно на тези видове са с най-висок алергенен потенциал и най-често водят до сенсибилизация и алергични прояви при болшинството от пациентите с алергия към дървесните полени (Фиг. 3.).
За да детайлизираме тези наши резултати
извършихме и определяне in vitro на алергенспецифични IgE към алергени от дървесни видове от сем. Betulaceae. Резултатите от in vitro
изследването, представени на (Фиг. 4.), се препокриват с тези от кожно-алергичните проби
и демонстрират, че болшинството от пациентите са със сходни нива на специфичните IgE
към алергените и на четирите изследвани брезови вида, без да е налице явна индивидуална
свръхчувствителност към поленовите алергени на отделен вид от това семейство.
Оттук възниква и основният въпрос Дали тези резултати се дължат на косенсибилизация или са проява на кръстосана реактивност ?
При анализа на данните за състава на
откритите досега алергенни молекули в поленовите екстракти на дървесните видове от
семейство Брезови установихме, че засега от
екстракта на брезовия полен са изолирани и
регистрирани 5 алергена; от полена и ядката
на лешника – 8; от елшата – 2, а от габъра - 1
40

алерген (www.allergen.org).
В екстрактите от полените и на четирите брезови вида прави впечатление наличието на сходни алергенни протеини: Bet v1, Cor
a1, Aln g1 и Car b1 – т. нар. PR – 10 протеини
(Pathogenesis-related proteins – 10 - свързани
с патогенезата протеини от клас 10). Наличието на алергенни протеини, със сходно биологично действие и в четирите близко родсвени
екстракта, най-вероятно обуславя появата на
кръстосана реактивност между алерген-специфичните IgE и PR – 10 протеините. Това се
подкрепя от установената много висока хомоложност в структурата (над 80 %) на Pr – 10
протеините на Елшата, Леската и Габъра спрямо Bet v1 (PR – 10 протеина) на брезата(16,
17, 18).
При отделни пациенти е възможна появата и на косенсибилизация, когато специфични
алергени от брезовите екстракти предизвикат
продукция на специфични IgE.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дървесните полени играят ключова роля
за развитието на респираторна алергия при
много от сенсибилизираните българи. През
поленовия им сезон февруари - май, алергените от полените на дърветата от сем. Брезови най-често са причина за появата на тежки
алергични оплаквания – алергичен ринит и
пристъпи на бронхиална астма. Обикновено
пациентите са свръхчувствителни към всеки
от четирите най-разпространени в България
видове от сем. Брезови: Бреза, Габър, Леска
и Елша.
Това е проява предимно на кръстосана
реактивност, а в някои случаи и на косенсибилизация към индивидуалните, близко родствени алергени в техния полен.
Голям процент от пациентите, сенсибилизирани към полена от сем. Брезови са
с отчетливи симптоми на Орален алергичен
синдром, което усложнява алергичното им
състояние и прави алергията им към дървесни
полени още по-същностно определяща.
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Ролята на PR-10
протеините за развитие
на алергия към полена
от сем. Betulaceae
/Брезови/ и появата
на кръстосана
реактивност към
определени хранителни
алергени –
пилотно проучване
РЕЗЮМЕ. Алергията към дървесните полени се разширява в европейски
мащаб. Проявите на алергия към полена от сем. Брезови и съпътстващ
я орален алергичен синдром се срещат все по-често. Орално алергичният синдром засяга до 70% от пациентите с алергия към полена на
сем. Betulaceae. Полинозата е най-често срещаната форма на сезонно
протичащо алергично заболяване в Европа. Алергените на брезовия
полен причиняват астма и алергичен ринит при 10 - 20% от Европейската популация и се наблюдава тенденция за нейното нарастване.
Алергените присъстват предимно в полена, но се намират и в хранителни продукти от растителен произход и са отговорни за симптоми
като рино-конюнктивит, астма, оток, уртикария и анафилаксия. Алергените, погълнати с храна могат да предизвикат сърбеж и подуване
на устните, езика и мекото небце, често придружени от ларингеални
симптоми, като усещане за стягане, сърбеж, кашлица. Наблюдават се
стомашно-чревни симптоми, ринит, астма, кожни реакции, както и
по-тежки системни анафилактични реакции. Най-разпространените
групи растителни алергени принадлежат към съдържащите се в тях
т.н. свързани с патогенезата ( PR ) протеини, структурните протеини
и сторидж протеините.
Ключови думи: алергия, алергени, PR – 10 протеини, кръстосана реактивност, полени, храни.
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SUMMARY. Pollinosis is the most prevalent form of seasonal allergic disease
occurring in Europe. Birch pollen allergens cause asthma and allergic rhinitis in 10-20% of the European population. Allergy to tree pollen is expanding in Europe. Manifestations of allergy to the pollen of the Betulaceae
family and the accompanying oral allergy syndrome are becoming more
common. Oral allergy syndrome affects up to 70% of patients with allergy
to pollen of the Betulaceae family and there is а tendency to increase. Allergens are present mainly in the pollen but can also be found in food products
of plant origin. They are responsible for symptoms such as rhinoconjunctivitis, asthma, edema, urticaria and anaphylaxis. Allergens ingested with
food can cause itching and swelling of lips, tongue and soft palate, often
accompanied by laryngeal symptoms such as a feeling of tightness, itching,
cough. Gastrointestinal symptoms, rhinitis, asthma, skin reactions, as well
as more severe systemic anaphylactic reactions are observed. The most
widespread groups of vegetable allergens belong to the so called pathogenesis-related (PR) proteins, structural proteins and storage proteins.

ВЪВЕДЕНИЕ
Алергията към дървесните полени се разширява в европейски мащаб. Проявите на алергия
към полена от сем. Брезови и съпътстващ я орален алергичен синдром се срещат все по-често.
Орално алергичният синдром (ОАС) засяга до
70% от пациентите с алергия към полена на сем.
Betulaceae[5]. Полинозата е най-често срещаната
форма на сезонно протичащо алергично заболяване в Европа. Алергените на брезовия полен причиняват астма и алергичен ринит при 10 – 20 % от
Европейската популация[1,2]. Алергените присъстват предимно в полена, но се намират и в хранителни продукти от растителен произход и са отговорни за симптоми като рино-конюнктивит, астма, оток, уртикария и анафилаксия. Алергените,
погълнати с храна могат да предизвикат сърбеж и
подуване на устните, езика и мекото небце, често
придружени от ларингеални симптоми, като усещане за стягане, сърбеж, кашлица. Наблюдават се
стомашно-чревни симптоми, ринит, астма, кожни
реакции, както и по-тежки системни анафилактични реакции[12,13]. Най-разпространените групи
растителни алергени принадлежат към свързани
с патогенезата (PR) протеини, структурните протеини и сторидж протеините[10].
Свързаните с патогенезата протеини от клас
10 (PR – 10) са термолабилни рибонуклеазо-подобни белтъци, произвеждани от растенията в
отговор на патогенна атака. Те се намират във

всички части на растенията и са част техния т.н.
Systemic Acquired Resistance (SAR) - Системна
придобита резистентност – аналог на вродения
имунитет при животните. Инфекции или други
агенти активират гени, продуциращи PR протеини. Някои от тези протеини са с антибактериално и/или антифунгиално действие, като атакуват
клетъчната стена на патогена. Други играят ролята на сигнали и разпространяват „информацията” до околните клетки. Този стимул предизвиква
образуване на различни връзки между молекулите в клетъчната стена и отлагане на лигнин. По
този начин се образува локална бариера, пречеща
на разпространението на патогена в други части
на растението[14,15].
Наличието на тази група протеини в полените на дървесните видове от сем. Брезови (Бреза,
Леска, Елша и Габър) както и в растителни храни от представителите на семействата Betulaceae
(лешник), Rosaceae (ябълка, череша, праскова), Apiaceae (морков, целина, копър, магданоз),
Fabaceae (фъстък, соя) е важно за клиничната
практика[3,4].
Затова и целта на настоящото проучване е да
се изясни ролята на PR-10 протеините за развитие на алергия към дърветата от сем. Betulaceae
и да се проучи появата и степента на кръстосана
реактивност между поленовата алергия и алергията към определени храни, които съдържат аналози на тези протеини.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Изследване на сенсибилизация на група
пациенти с респираторна алергия и ОАС чрез
кожна алергометрия – Prick и Prick-to-Prick и
интрадермални тестове.
Изследвани бяха 42 пациенти с различна степен на изява на дихателна и хранителна алергия
и ОАС. Използвахме стандартните инхалативни
алергени Б2I Групов дървесен полен, Б37 Леска, Б38
Бреза, Б39 Елша, Б40 Габър и стандартните хранителни алергени В34 Лешници, В11 Ябълка, В68 Соя,
В12 Праскова, В27 Моркови. Извършени бяха Prickto-Prick тестове с алергени от ябълки, моркови,
праскови, домати.
Получените реакции се отчитат на 20 мин.
според размера на средните диаметри папулата
и еритемата в мм. Всяка реакция с размери > 5/5
mm при Prick test и > 10/10 mm при интрадермален тест се счита за позитивна, т.е. ще е белег за
наличие на сенсибилизация към съответния алерген[8].
Определяне на алерген специфични IgE
към отделни алергенни компоненти чрез използване на имуноблот система Euroline SPAC
Pollen – 1
Euroline представлява количествен in vitro
тест за определяне на специфични IgE антитела
срещу инхалативни и хранителни алергени в серум и плазма. Чрез SPAC Pollen – 1 при пациентите с положителни кожно-алергични проби към
брезови полени бе определяна сенсибилизацията
към цялостен екстракт от полена на брезата и тимотейката (t3 и g6) и съответните техни главни и
малки алергени rBet v 1, rBet v 2, rBet v 4, rBet v 6[9]
и rPhl p 1, rPhl p 5, rPhl p 7, rPhl p 12.
Резултатите за алерген-специфичните IgE се
представят в кило единици за литър (kUA/L) и на
тази база се определя класът на сенсибилизацията
по 6 бална система.
Количества на IgE под 0.35 kAU/L се приемат за негативни.
Определяне на алерген-специфични IgE
чрез система ImmunoCAP (Phadia).
При 10 пациенти, сенсибилизирани към
Bet v 1 (PR-10), чрез система ImmunoCAP беше
извършено изследване за наличие на специфични антитела срещу алергените (f17) лешник, (f49)
ябълка и Gly m 4 – PR-10 от соя.
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Измерването се отчита в kUA/l, като
1 UА се равнява на 2.42 ng IgE протеин.
Методът може количествено да определи алерген-специфични IgE антитела в серума в диапазон 0.01 – 100 kUA/l[15].
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Кожна алергометрия
При 100% от пациентите, сенсибилизирани
към алергени от сем. Брезови, откриваме наличие
на чувствителност към поне един (най-често три)
хранителни алергена. И трите вида кожно-алергични проби (интрадермални, прик, и prick-toprick) потвърждават този резултат. Трите алергена, даващи най-често положителни реакции, са
лешник (В34), ябълка (В11) и соя (В68).
Euroline SPAC Pollen – 1
Установихме, че в 100% от изследваните пациенти е налична сенсибилизация към главния
алерген в брезата – Bet v 1 (PR – 10) протеина.
(Фиг.1, Фиг.2).
Наблюдава се следният феномен – специфичните IgE антитела срещу алерген от цял
екстракт (t3) са със значително по-ниски количества, отколкото тези срещу Bet v 1. (Фиг.3). Предполагаме, че това се дължи на различните методи
за производство на алергените за диагностика – t3
е изготвен от натурални суровини, докато Bet v
1 е рекомбинантен алерген и вероятно за това с
по-голям афинитет към специфичните IgE. Трябва да се има пред вид също и факта, че Bet v 1
се намира процентно в по-малко количество в цялостния екстракт, който съдържа и много други
алергенни молекули, конуриращи се за свързване
с хомоложните IgE антитела.
Антитела срещу доскоро считания за паналерген Bet v 2 (Profilin) се откриват само при
една пета от пациентите, като при тях задължително се откриват и такива срещу Bet v 1.
Само при един от изследваните пациенти антителата срещу Bet v 2 са значимо повече от тези
към Bet v 1. (Фиг. 4).
Процентното съотношение на сенсибилизацията на изследваните пациенти към отделните
алергенни компоненти в състава на екстракта от
брезов полен е следното: Bet v 1 (PR – 10) – 100
% , Bet v 2 (профилин) – 22,7 %, Bet v 4 – 4,5 % и
Bet v 6 (изофлавонова редуктаза) – 13,6% (Фиг. 5).
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ImmunoCAP Phadia
При всички изследвани пациенти доказахме връзка между алергията към Bet v
1 (PR – 10) и чувствителност към поне два
хранителни алергена, като специфични IgE
антитела към лешник, PR-10 от соя (Gly m 4)
и ябълка се откриват във всички изследвани
серуми в сигнификантни количества. (фиг. 6).
Протеинът Gly m 4 според натрупаните данни е отговорен за значително по-тежки реакции у пациентите спрямо всички останали
алергени в соята (Gly m 1, Gly m 2, Gly m 6).
Сенсибилизираните към този протеин трябва
да са особено внимателни при консумацията
на различни продукти, съдържащи соя (млека, меса, сирене, сладкарски изделия и др.),
тъй като рискът от анафилаксия е сравнително голям. [6, 7, 16]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установихме, че в 100% от изследва-

ните серуми на пациенти с ОАС е налична
брезова алергия и сенсибилизация към PR
– 10 протеина Bet v 1;
Протеинът Bet v 2 (Profilin) се открива
само при една пета от пациентите и найвероятно има малка роля при появата на
кръстосана чувствителност при пациентите
в България;
Наличието на Bet v 1 (PR – 10) сенсибилизация води до кръстосана реактивност с
хранителни алергени (лешник и соя). Очакваме, че предстоящите изследвания на чувствителност и към други хранителни алергени (цели екстракти и рекомбинантни) ще
потвърдят данните до момента и ще добавят и други храни към списъка с причините
за поява на ОАС и кръстосана реактивност;
До този момент данните показват, че
когато се говори за брезова алергия в България, винаги трябва да се предполага PR – 10
сенсибилизация.

Фиг. 1. Резултати от изследване чрез метода Euroline SPAC Pollen-1
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Фиг. 2. Нива на различните компоненти на брезовия алерген в серумите на изследваните
пациенти

Фиг. 3. Серумни нива на антителата срещу цял екстракт (t3) и PR-10 протеинът Bet v 1 в kU/l
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Фиг. 4. Количество на антитела срещу цял екстракт на брезовия алерген (t3) и rBet v 2 (Profilin) в
серума на пациенти.

Фиг. 5. Процентно отношение на компонентите на брезовия алерген при изследваните пациенти.
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Фиг. 6. Количество на антитела към лешник (f17), ябълка(f49) и соя (Gly m 4) в изследваните серуми.
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По-добро качество
на живот за болните
с бронхиална астма,
лекувани с Алвеско
РЕЗЮМЕ. Изследвана бе връзката между лечението с Алвеско и качеството на живот при болни с бронхиална астма. Приложен е
въпросникът на Юнипер, попълван преди и на 30 ден след лечението от пациента. От проучването пролича, че качеството на живот се подобрява сигнификантно. Проведено бе и функционално
изследване на дишането преди и след лечението, като средната
промяна на ФЕО1 в края на изследването бе значимо /р<0,001/
по-голяма (0,52 l/min) от началото на проучването.
SUMMARY. There was explored the connection between the treatment
with ciclesonide and the quality of life to 72 patients ill of moderate
bronchial asthma,. There was enclosed the questionnaire of Juniper in
which there were filled in before and on the 30th day of the treatment
of the patient. After the exploring it becomes obvious that the quality
of life improves significantly. Was conducted and pulmonary function
tests before and after the treatment, the average change in FEV1 in
the end of the study was significant / p <0,001 / higher (0, 52 l / min)
from the start of the study.

УВОД:
Оценката на качеството на живот е
свързана с персоналните особености на
всеки индивид. Качеството на живот отразява стремежът да се преодолее дистанцията между това, което индивидът би искал да постигне, и това, което е реалната
му проекция в живота. Качеството на живот е свързано с промяната на човешките
възможности, ограниченията, болестните
симптоми и психосоциалната характеристика на болния. Основните компоненти,
които се включват в различните въпросници
за качеството на живот са: активност, функционалност, възможности и ограничения,

болестни симптоми, промени в настроението, самочувствие, очаквания и надежди,
възможности за самоконтрол, когнитивни
особености. От цялата гама аспекти в тестовете за качеството на живот при бронхиалната астма три са най- често прилаганите
въпросници: “Живот с астма“, “Качество на
живот” – въпросник на Juniper и “Качество
на живот” – въпросник на Marks.
Успоредното мониториране на неспецифичната бронхиална хиперреактивност
при бронхиална астма, локалното алергично възпаление и клиничното протичане на
болестта, показват добра връзка с качеството на живот. Отчита се значително снижение
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на качеството на живот при високостепенна
бронхиална хиперреактивност, активиране
на алергичното възпаление и клиничното
протичане на болестта. Като медикамент
повлияващ и трите оси, цитирани по-горе,
Алвеско дава шанс на повече болни да усетят ползата от съвременното лечение. Използването на Алвеско води до изчезване,
или значително намаление на симптомите
на астмата.
МАТЕРАЛИ И МЕТОДИ:
Проучването е трицентрово, открито и
съпоставително. Наблюдавани са 72 нови
пациенти с умерено тежка бронхиална астма, лекувани с циклезонид от 160 микрограма два пъти дневно. 51 от пациентите са
жени и 21 мъже на възраст 18-75 години.
По време на проучване се използва един от
най-разпространените в клиничната алергология въпросник на Juniper ,съставен от 32
въпроса, от които 31 са строго специфични за бронхиална астма и показват проблемите, свързани с респираторни синдроми.
Пациентите попълват въпросника два пъти
- в началото на изследването , преди да използват циклезонид от 160 микрограма два
пъти дневно, и на 30-ия ден след приема на
лекарството в дадената доза . Въпросникът
на Juniper за качеството на живот включва
списък на дейностите на пациентите с астма, които са били ограничени.
Въпросите са разделени в две групи :
Група едно : Посочват се петте найважни дейности (27 въпроса), при които пациентите са били ограничени.
Група две : Посочват страданието и
дискомфорта на изследваните пациенти (32
въпроса).
Пациентите сами определят тежестта на страданието си съгласно
определените 7 степени - от силно
ограничение и дискомфорт до липсата
им.
Статистическата обработка се прави с
цел да се установи значими разлики между
групите на първия и втория тест (преди и
на 30-ия ден от лечението с циклезонид 160
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микрограма два пъти дневно.
Проведено бе функционално изследване на дишането преди и на 30 ден от лечението.
РЕЗУЛТАТИ
Всички пациенти завършиха проучването и съдействаха за неговото провеждане.
Болните с неатопична бронхиална астма имаха повече субективни оплаквания и
качеството на живот при тях е променено
много повече в сравнение с атопиците, в началото на изследването, преди прилагането
на ciclesonide. При тях подобрението в качеството на живот на 30 ден от лечението е
по-сигнификантно (р<0,001), в сравнение с
атопиците - p<0,01.
При отчитане на резултатите от група
А сигнификантно (p<0,01) са се подобрили дейности като поддържане на къщата,
бързането, съня, изкачване на височина и
професионалните задължения.
При отчитане на резултатите от група
В също имаше сигнификантно подобрение
(p<0,005) при проявите на астма в резултат
от излагане на домашен прах и цигарен дим
в края на изследването, когато намалиха
сигнификантно (p<0,005) проявите на астма в резултат на излагане и на силна миризма и парфюм.
Анализът на резултатите показа, че при
жените качеството на живот се подобрява
по-сигнификантно (p<0,005), отколкото при
мъжете (p<0,01) в края на терапията.
Средната промяна на ФЕО1 в края
на изследването бе значимо (p<0,001) поголяма (0,52 l/min) от началото на проучването.
ИЗВОДИ:
1. Бронхиалната астма, като хронично
възпалително заболяване на дихателните
пътища и като мощен психосоциален стресор, изисква прецизно лечение.
2. Болните от бронхиална астма в
най-активната си възраст за социални контакти и професионална изява, между 35-40
години, показват най-голямо подобрение в
качеството си на живот.
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Алергичен ринит често недооценен и
недиагностициран
РЕЗЮМЕ. Алергичният ринит е най–честото алергично заболяване. Разполагаме с възможности за справяне с него. Въпреки това много пациенти остават недиагностицирани и нелекувани или провеждат самолечение.
Целта на настоящото проучване е, на основата на собствени данни, да бъде
анализиран срокът на поставяне на диагнозата „алергичен ринит”
според продължителността на оплакванията.
Материал и методи: 448 пациента [мъже 210 (46.9%)], на средна възраст
19.9 (3 – 56) години с новодиагностициран алергичен ринит бяха
включени в проучването. При всеки от тях диагнозата „алергичен
ринит” беше поставена според изискванията на ARIA. При 85 (33,3
%) пациента диагнозата беше поставена още през първата година от
оплакванията им; при 255 (56.9%) - до края на третата година; при
193(43,1 %) - след четири и повече години; при 83 (18,5%) - десет и
повече години. При диагностицирането 77.4% от пациентите бяха с
умерено тежък / тежък алергичен ринит. 40% от пациентите са провеждали самолечение или не са се лекували.
Заключение: Много от пациентите с алергичен ринит недооценяват
състоянието си, не търсят лекарска помощ и продължително време
провеждат самолечение.
Ключови думи: алергичен ринит, ARIA, диагноза, лечение
Summary. Allergic rhinitis is the most common allergic disease. Methods for
management are available. Despite that many patients are undiagnosed and
untreated or self – treated.
The aim of the presented study is to analyze on the base of personal data
the duration of symptoms until diagnosis of allergic rhinitis.
Materials and methods. 448 patients [men 210 (46, 9%)], mean age 19.9 (3 –
56) with newly diagnosed allergic rhinitis were included in the study. The
diagnosis was of allergic rhinitis was based on ARIA criteria. In 85 (33.3%)
patients the diagnosis was established on the first year of symptoms; in 255
(56.9%) – until the end of the third year; in 193 (43.1%) - - after four or more
years; in 83 (18.5%) – after ten or more years. Patients with moderate/
severe allergic rhinitis were 77.5% when diagnosed. 40% of patients were
self – treated or untreated.
Conclusion. Many patients with allergic rhinitis underestimate the disease, do
not seek medical help and self-treated for a long time.
Key words: allergic rhinitis, ARIA. diagnosis, control
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Увод.
Алергичният ринит е най–честото алергично заболяване, засягащо до 30% от общата
популация, с връх на заболяемостта между 20
– 40 години [1]. Днес има общоприет консенсус – Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma
(ARIA) , създаден на принципа на медицина на доказателствата [2]. Разполагаме и с
възможности за справяне със заболяването. И
въпреки това много пациенти остават недиагностицирани и нелекувани или провеждат
самолечение [3].
Алергичният ринит често се подценява
както от пациенти, така и от лекари. По тази
причина при част от пациентите поставянето на диагнозата е след сравнително дълъг
период на оплаквания. Това забавяне обаче е
свързано с основни рискове - влошено качество на живот, както и възможно развитие на
бронхиална астма [4, 5]. В този смисъл късното диагностициране на алергичния ринит има
своята висока социална и икономическа цена
[6].
Цел.
Целта на настоящата публикация е, на основата на собствени данни, да анализира срока
на поставяне на диагнозата „алергичен ринит”
според продължителността на оплакванията.
Материал и методи.
В проучването бяха включени 448 пациента [мъже 210 (46.88%)], на средна възраст
19.90 ( 3 – 56) години с новодиагностициран
алергичен ринит. При всеки от тях диагнозата
„алергичен ринит” беше поставена според изискванията на ARIA чрез: (i) подробна анамнеза, (ii) физикален преглед и (ii) доказване
на сенсибилизация. Чрез анамнеза беше изследван периода от началото на симптомите
до окончателното диагностициране с доказване на сенсибилизация. Проучено беше терапевтичното поведение до момента на диагностициране. Изследвана беще тежестта на
ринита по критериите на ARIA. Доказване на
сенсибилизация беше извършено чрез кутанен prick- тест, според препоръките на Европейската академия по алергология и клинична
имунология [7].
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Резултати:
Установено беше, че пациентите с умерено тежък / тежък алергичен ринит са значимо
повече спрямо тези, с лека форма на заболяването – 347 (77,46 %) : 101 (22,54 %)/ (р < 0,01).
Значимо по-голям беше броят на пациентите с
персистиращ алергичен ринит, спрямо тези с
интермитентен: 364 (81,25 %) : 84 (18,75 %) /
(р < 0,01).
При 85 (33,33 %) пациента диагнозата
беше поставена още през първата година от
оплакванията им (фиг. 1).
При 255 (56.92%) пациента алергичен ринит беше диагностициран до края на третата
година от началото на оплакванията. При 193
пациента (43,08 %) диагнозата беше поставена след четири и повече години на оплаквания.
При 83 (18,52 %) пациента оплакванията
са продължили десет и повече години до окончателното поставяне на диагнозата.
Установено беше, че с увеличаване на
възрастта на пациентите са увеличава продължителността на оплакванията им в години.
преди да бъде поставена диагнозата „Алергичен ринит” (фиг. 2).
Между възрастта на пациентите с продължителност на оплакванията до 1 година и
тази на пациентите, с оплаквания до 2 години
беше установено значимо различие (р < 0,05).
Значими различия във възрастта бяха
установени също така и за пациентите с продължителност на оплакванията до 4 и до 5 години (р < 0,005), както и за тези с оплаквания до
5 и повече от 6 години (р < 0,001).
Извършено беше разпределение на пациентите според терапевтичното им поведение
до поставяне на диагнозата „Алергичен Ринит” (фиг. 3).
Установено беше, че до диагностициране
на заболяването:
- 209 (46,65%) са били обект на лечение
по назначение на личен лекар;
- 179 (39,96 %) са провеждали самолечение или не са се лекували;
- 36 пациента (8,03%) са били лекувани от
специалист - оториноларингол;
- при 24 (5,36%) е било провеждано лечение от друг специалист.
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Фигура 1. Разпределение на пациенти според продължителността на оплакванията до
поставяне на диагноза „Алергичен ринит”.

Фигура 2. Промяна във възрастта на пациенти с „Алергичен ринит” според
продължителността на оплакванията до поставяне на диагнозата.
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Фигура 3. Разпределение на пациенти според терапевтично поведение
до поставяне на диагноза „Алергичен ринит”.

Дискусия.
Атопичната предиспозиция персистира
и атопично заболяване, включително алергичен ринит, може да стартира по всяко време
Установено е че, около 80% от пациентите,
алергичен ринит, изявяват симптоми преди
20 годишна възраст [8]. Връх на заболяемостта се отчита във възрастовия интервал
20 – 40 години [9]. Този факт беше потвърден
и от данните в настоящото проучване.
Беще установен относително широк
възрастов интервал (3 – 56 години) на пациентите с новодиагностициран алергичен ринит.
При част от пациентите, включени в проучването, относително високата възраст съвсем
не означава късен старт на заболяването, а
дълъг период на клинична симптоматика до
точното поставяне на диагнозата „aлергичен
ринит”. Това беше установено на базата на
точни анамнестични данни за всеки от пациентите, включени в проучването. Относително дългият период на клинична симптоматика до точното поставяне на диагнозата
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се обяснява с недооценяване на заболяването
„алергичен ринит” както от страна на част от
пациентите, така и от страна на лекари.
Редица клинични проучвания установяват значимо по-висока честота на пациентите с умерено тежък/тежък алергичен ринит,
спрямо тези с лек [10]. За България, Т. Попов и колектив цитират умерено тежък/тежък
ринит при 94,3% от пациентите, потърсили
медицински съвет поради назални симптоми [11]. Подобни резултати бяха получени и
в настоящото проучване. Това означава, че
значима част от пациентите с алергичен ринит търсят специализирана алергологична
помощ едва тогава, когато симптомите станат трудно поносими и засегнат качеството
им на живот [12,13]. В това отношение, M.
Maurer и T. Zuberbier съобщават, че до 70 %
от пациентите с алергичен ринит в пет големи европейски държави, не се консултират с
медицински специалист докато симптомите
не станат нетърпими [14].
Известно е, че част от причинителите
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на алергичен ринит действат както в определен сезон, така и в съответна среда. При
това е необходима определена повторяемост
на контакт с алергена за да се обърне внимание на симптомите на ринита и съответно да
възникне съмнение за причинно–следствена
връзка „алерген – ринит”. При 56.92% от пациентите диагнозата беше поставена до края
на третата година от началото на оплакванията – срок, напълно достатъчен за да възникне
съмнение и да се потърси връзка „алерген –
ринит”. При 18,53 % от случаите, заболяването беше диагностици рано още през първата
година на оплакванията им.
Има достатъчно проучвания, данните от
които показват, че алергичният ринит често
остава дълго време недиагностициран и се
търси помощ тогава, когато симптомите засегнат качеството на живот или се добавят и
коморбидни заболявания – астма [14,15,16].
P. Demoli съобщава резултати от свое проучване, според които при 34% от пациентите с
новодиагностициран алергичен ринит симптомите са продължили пет години преди
да бъдат диагностицирани; при 32% - от пет
до десет години и при 27% – повече от десет
години [17] Нашите резултати потвърдиха
широкия времеви диапазон от началото на
симптомите до диагностициране на заболяването. При 43,08 % диагнозата „алергичен
ринит” беше поставена след четири и повече
години на оплаквания. При 18,52 % заболяването беше диагностицирано след десет и
повече години на оплаквания..
При диагностицираните случаи на симптоми от десет и повече години, категорично
се касае за дълъг период на недооценяване
на заболяването. Беше потвърдено наличието на подценяване на проблема „Алергичен
ринит”, за което има налични научни съобщения. Така например, в цитираното проучване
на P. Demoli, 69% от пациентите с алергичен
ринит не смятат, че имат заболяване, дори
ако приемат медикаменти заради него, а 18%
дори не могат да си представят живота без
своите симптоми [17].
При анализа на данните ни относно зависимостта „възраст на пациент – продължителност на оплаквания” беше установе-

но, че с увеличаване на възрастта се увеличава срокът на оплакванията до поставяне на
диагнозата „Алергичен ринит”. Установено
беше, че по–рано се диагностицира заболяването в детската възраст. По-кратката продължителност на симптомите до поставяне на
диагноза обясняваме не просто с по–малката
календарна възраст, а с по–голямата загриженост на родителите към децата от колкото
към самите себе си. В това отношение при
част от възрастните пациенти, включено в
проучването ни, диагнозата беше поставена
след диагностицирането на алергичен ринит
при децата им.
По отношение връзката „възраст – продължителност на оплакания” беше установено
значимо възрастово различие при пациентите
с оплаквания до 4 (20,82 год.) и съответно до
5 години (26,24 год.). Значимо беше различието и между случаите с оплаквания до 5 и
съответно 6 и повече години (33,77 год). Тези
резултати дават основание за твърдението,
че ако диагнозата „алергичен ринит” не бъде
поставена до 26 годишна възраст, има голяма
вероятност оплакванията да продължат 10 и
повече години преди да се диагностицира заболяването. В направения литературен обзор
не бяха открити подобни данни, които да послужат за сравнение с нашите резултати. Получените резултати разкриват недооценяване
на проблема „алергичен ринит” точно при
лица в най–работоспособна възраст - 20 – 40
години, която съвпада с пика на заболяемостта.
Извършено беше разпределение на пациентите според терапевтичното им поведение
до поставяне на диагнозата „Алергичен Ринит”. Потвърди се очакването, че значителна част от пациентите, 46,65% се обръщат
най – напред към личните си лекари [12, 13]
. Установен обаче беше относително висок
брой пациенти, провеждали самолечение –
39,96%. Този резултат е съпоставим с данните от проучването на M. Maurer и T. Zuberbier,
които установяват, че до 60% от пациентите
сами си поставят диагноза „алергия”, а 10 %
от европейците с алергичен ринит никога не
са провеждали консултация за проблема си
[14].
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Заключение:
Настоящото проучване потвърди, че
алергичният ринит често е недооценен както
от пациенти, така и от лекари. По тази причина той остава дълго недиагностициран. Много пациенти с оплаквания продължително
време не търсят лекарска помощ и провеждат
самолечение. Консултиране със специалист

– алерголог по-често става тогава, когато
ринитът е тежък. Тези резултати правят наложително повишаването на информираността
на широката общественост за значимостта на
проблема и рисковете от него. С темата трябва да бъдат запознавани фармрцевти и да стане част от продължителното медицинско обучение на общопрактикуващите лекари.
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Henoch-Schönlein
и васкулит
на Henoch-Schönlein –
нови предизвикателства
пред клинициста
Резюме: Henoch-Schönlein (H-S) e капиляротоксикоза и се описва
като имуноалергично възпалително заболяване на кръвоносните съдове. Протича с характерен кожен обрив, със засягане на
ставите, бъбреците и стомаха. Касае се за асептичен васкулит
на малките съдове. Изработват се антиваскуларни антитела и
циркулиращи имунни комплекси (ЦИК), които се отлагат субендотелно в съдовете. Настъпва инфилтрация на съдовата стена с
неутрофили, които фагоцитират имунните комлекси. Нарушава
се структурата и пермеабилитета на съдовата стена. Болестта се
свързва с предшестваща инфекция на горните дихателни пътища, като в 50% от случаите се изолира грип А, прием на някои
медикаменти като аспирин, антибиотици, сулфонамиди, тиазиди,
а също като провокиращ фактор се посочват и някои храни като
яйца, ягоди, шоколад. Засягат се предимно деца.
Henoch-Schönlein and Vasculitis HenochSchönlein - new challenges for the clinician
Summary: Henoch-Schönlein (H-S) is capillary dysfunctions and is
described as immunoallergic inflammatory disease of the blood
vessels. Proceeds with a characteristic skin rash with involvement
of joints, kidneys and stomach. These are aseptic vasculitis of small
vessels. Made anti-vascular antibodies and circulating immune
complexes (CIC), which are deposited in the subendothelial vessels.
Occurs infiltration of the vessel wall by neutrophils that phagocytosed
immune complexes. Damage to the structure and permeability of the
vessel wall. The disease is associated with a prior infection of the
upper respiratory tract, such as in 50% of cases, isolated influenza
A, administration of certain drugs, such as aspirin, antibiotics,
sulfonamides, thiazides, as well as triggers indicating some foods
such as eggs, strawberries, chocolate. Affecting mainly children.
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Етиология
През 1808 г. R.Willan за пръв път обръща
внимание на различния характер на пурпурата, наблюдавана при някои не инфекциозни заболявания: разположение предимно по
долните крайници, тенденция към рецидивиране, наличие на системна болест. Десетилетия по-късно J. L. Schönlein, E. Henoch и W.
Osler описват и други симптоми, свързани с
пурпура и васкулит на малките съдове като
артрит, периферна невропатия, коремна болка,
кръвохрак, епистаксис, ирит, нефрит (11,13)
и поради това болестта носи техните имена,
като епоним. Алергичният васкулит на малките кръвоносни съдове и капиляри. се свързва
с предшестваща инфекция, прием на провокиращи страданието медикаменти или храни.
Клиничната картина се проявява с висока температура, тежък интоксикационен
синдром и се проявява и развива обикновенно
в 5 най-чести манифестации (10):
• Засягане на кожата с поява на петехиални обриви, особено по горната част на краката .
• Засягане на ставите с болезнено подуване на глезените и други стави.
• Засягане на гасроинтестиналния тракт
с появата на коликообразни коремни болки,
повръщане, и сравнително често наблюдавано
гастроинтестиналния кървене.
• Засягане на бъбреците с отделянето на
кръв в урината.
• Засягане на централната нервна система с поява на главоболие, нарушение в поведението.
В желанието си да облекчи диагностичната стратегия при тези болни, през 1990 г.
Американският колеж по ревматология публикува диагностични критерии и за S-H васкулита (22). Четири критерия са дефинирани, при
поставяне на диагнозата на болеста:
1. Възраст по-малка или равна на 20 години.
2. Палпируема пурпура.
3. Остра коремна болка.
4. Биопсия, показваща гранулоцити, инфилтрирали стените на малките артериоли и
венули.
Имунопатология: При болните със
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Henoch-Schönlein пурпура с имунофлуоресцентни техники се установява отлагане на IgA
в засегнатите съдове (18,21). При други форми на васкулит на малките съдове се доказават
други отлагания в съдовете: антитела срещу
базалната мембрана, криоглобулини, антитела срещу хепатит В и др.(19). В резултат на
тези наблюдения се оформя хипотезата за
имунокомплексната генеза на някои форми на
васкулита на малките съдове, включително и
на Henoch-Schönlein васкулита (H-S васкулит)
(16). Видно е, че за H-S васкулита е особено
характерно отлагането на IgA в съдовете.
Наличието на които и да са два или повече от тези критерии отличава пурпура на
Schönlein-Henoch от другите форми на васкулит с достоверност 87,1% и специфичност
87,7%. Разграничаването на пурпурата на
Schönlein-Henoch от Schönlein-Henoch васкулита клинично и патофизиологично е неясно.
Разрешаването на този проблем изисква попълно изясняване на патогенезата на системните васкулити (25). Schönlein-Henoch васкулитът е особено чест в детската възраст, като
пикът на болестта е около петата година (7,11).
Въпреки че съществува единомислие по
въпроса за имунологично обусловената патогенеза на H-S васкулита, изследванията на хуморалния имунен отговор при това болест са
учудващо малко и се концентрират предимно
върху описанието на биопсичния материал, и
на интересни диагностични случаи (16,19).
Бъбреците се увреждат при 35-40% от
случаите (17). В последните години се доказа, че отложените IgA имунни комплекси при
болестта на Schönlein-Henoch са съставени от
IgA1 и IgA2 (12,24). Изследванията на имунната система показаха повишена активност за
синтез на имуноглобулини, намален брой на
Т-клетките и понижени серумни нива на комплемента, както и повишени нива в серума на
IgМ (15).
Много често болестта се бърка с пурпура
при менингококов сепсис. Последната болест
е с твърде различен механизъм, развитие и
лечение, затова трябва внимателно да се постави точната диагноза, което определя и понататъшното поведение.
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Диференциална диагноза се прави както
следва:
• при purpura simplex: с тромбоцитопения, уртикария, с пурпура при менингококов
сепсис.
• при purpura rheumatica: с остър ревматизъм, ревматоиден артрит.
• при purpura abdominalis: с язва на стомаха и дуоденума, ерозивен гастрит, остър ентероколит, ХУХК, холецистит.
• при purpura renalis: с остри и хронични нефрити, нефролитиаза и всички процеси,
протичащи с хематурия и болка.
Независимо от това диференциалната диагноза на H-S васкулит е особено затруднена.
Важни са кожните симптоми, най-често представени (90% от случаите) като пурпура по
долните крайници. На второ място по честота
са оплаквания като артралгия (75%) и абдоминални болки при 60% от болните. При около
половината от болните може да се наблюдава
хематурия и протеинурия, но само при 1020% се достига до бъбречна недостатъчност.
Оплаквания от страна на белия дроб, очите,
носа, гърлото, както и периферната невропатия са рядкост (10,11).
H-S васкулитът е класически пример на
имунокомплексна болест - в стените на увредените съдове се отлагат предимно IgA, С3 и
пропердин. IgA активира алтернативния комплементарен път с последващо нахлуване на
неутрофили в тъканите и всички следващи
прояви на имунологичното възпаление. Известно е че повишените серумни концентрации на IgA при болните с H-S васкулит и IgA
гломерулонефрит са един от основните параклинични белези на болестта. Има съобщения,
че при болните от тези две заболявания има
дори понижение на останалите два имуноглобулина. Установяването на високи нива на
ЦИК показват само участието им в патогенезата на голям брой заболявания, но не са характерен параклиничен показател за нито едно от
тях. Те обаче могат да служат за мониториране
на активността на болестта и прилаганото лечение (6,8,10).
Според някои автори циркулиращите IgA
ANCA са особено характерни за H-S васкулита и се установяват при 79% от болните. Пред-

полага се че са насочени срещу антиген с м.т.
50 KD (23), който е различен от този на традиционните антигени на ANCA. Освен това,
те са показател за активността на болестта и
може би са маркер за бъбречно засягане при
деца. От друга страна, не трябва да се игнорира и фактът, че те се позитивират не само
при болни с васкулит, но и при пациенти със
заболявания на съединителната тъкан, възпалителни чревни болести, авто-имунни хепатити и злокачествени новообразувания-т.нар.
фалшиво положителни ANCA. При изследваните от нас 31 болни сигурни данни за pANCA
установихме при 4 болни (26,6%), като в 2 от
случаите бяха позитивни само IgA, а в другите
два случаи и IgA и IgG антителата (9,12).
Антикардиолипиновите антитела са основен лабораторен критерий за поставяне
на диагнозата антифосфолипиден синдром
(АФС). Обикновено се изследват IgG и IgM
антителата. Счита се че IgA антителата са неспецифичен показател за синдрома. От друга страна, има автори, които намират връзка
между тях и данните за левкоцитокластичен
васкулит. Цитирайки наше предишно проучване, ще споменем че само 1/33 (3%) от болните
с H-S васкулит имат особено високи стойности на IgA антителата, докато при останалите
8/33 (24%) макар и положителни, те бяха в ниски титри. Положителните IgG и IgM антитела
при тези болни бяха много по-ниски от тези
при пациенти със системен лупус (1,2).
Участието на антикардиолипиновите антитела в патогенезата на H-S васкулита, както
и значението на диагнозата на болестта, остават неясни, още повече че не всички автори
намират връзка между тях и данните за левкоцитокластичен васкулит.
ANA рядко се описват при H-S васкулит.
И в нашия материал само при 5 болни установихме положителни антитела в нисък титър
- 1:80. В тези случаи е наложително проследяването на болния и повторно изследване,
тъй като при някои лупусно болни може да се
наблюдава пурпура, подобна на тази при H-S
васкулит (3).
Повече от 30 г. след първите публикации
за имунологичните нарушения при H-S васкулит няма изградено окончателно становище
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за значението на тези показатели при оформянето на диагнозата. Надеждите в ЦИК не
се оправдаха, поради ниската информативна
стойност на този показател. Едни от сигурните критерии продължават да са високите
нива IgA и отлагането им в засегнатите съдове. Установяването на ANCA, при наличието и
на клинични критерии, може да подкрепи със
сигурност три диагнози: Вегенерова грануломатоза, Churg-Strauss васкулит, микроскопски
PAN, докато отсъствието на клинични симптоми при положителен резултат ни насочва към
други нозологични единици. Установяването
на IgA ANCA може да ни насочи към H-S васкулит, особено при наличие на характерната
пурпура, коремни болки, засягане на ставите и промени в урината. Значението на антикардиолипиновите антитела при тази болест
все още е неясно. При липса на сигурни данни за тромбоза могат да се обсъждат няколко
възможности (4,5):
• 1. Антителата са свидетели на тъканна
увреда и не играят, като innocent bystander- /
невинен наблюдател/, патогенетична роля.
• 2. Установяват се преди появата на
тромбозата.
• 3. Съществуват и други причини за образуването им, извън АФС.
Позитивирането на антинуклеарните антитела е показател, който задължително трябва да се изследва отново поради изтъкнатите
по-горе съображения.
Лечението е поддържащо и е насочено
към проблемите на гастоинтестиналния тракт,
бъбреците, кожните изяви, ставите. Инхибиторите на протонната помпа добре повлияват стомашните проблеми. Кожните обриви
търпят обратно развитие под действието на
системни кортикостероиди /средна доза 1 mg/
kg/, които блатоприятстват за подобряване на
състоянието като цяло. Поради нарушената
функция на бъбреците се достига до хипоалбуминемия, което изисква и внасянето на
белтъци. Комбинацията от белтъци и диуретици намалява отоците. Често усложнение е развитието на артериална хипертония вследствие
на засегнатите бъбреци. Прилагат се различни
комбинации от антихипертензивни лекарсва.
Лечението включва приложението на съдоу64

крепващи средства, рядко имуносупресори,
Н1 блокери и др. (7,8,20).
Страданието е с добра прогноза при кожната форма, с изключение на болните, при
които се наблюдава прогресираща бъбречна
недостатъчност (5% от случаите) и при висцералните форми с чести рецидиви.
В наши проучвания (1,2,3,9,12), ние изследвахме някои клинични и имунологични показатели при 31 болни с васкулит на
Henoch-Schönlein на възраст от 15 до 80 години (табл.1) .
Бяха изследвани следните показатели:
имуноглобулини G, A, M; C3 и С4 фракции
на комплемента/, като използвахме радиална
имунодифузия /, ANA и ANCA антитела с имунофлуоресцентен метод, антитела срещу нуклеарни антигени DNA, Sm, RNP- с насрещна
електрофореза, антикардиолипинови антитела
с ELISA, RF- с аглутинация и ELISA, ЦИК.
В таблица 2 са описани нашите стойности
на част от имунологични показатели при болни с Henoch-Schönlein васкулит.
От представените на таблицата данни
е видно, че средните стойности на ЦИК при
болните с васкулит са значително по-високи
от тези при здравите лица (p<0,001). Особено високи са и стойностите на серумния IgA
(p<0,001), докато стойностите на IgG също са
повишени (p<0,025), но в по-малка степен, а
средните серумни концентрации на IgM не се
различават от тези при здравите лица (p>0,1).
Средните концентрации на С3 и С4 фракции
на комплемента са сходни с тези на здравите
(p>0,1) Не се установяват различия и в средните нива на антикардиолипиновите антитела
и RF. Ако се обърне внимание на процентното
разпределение на положителните антикардиолипинови антитела от различен клас, се наблюдава следното: 6/33 болни (18%) имат положителни антитела от клас IgG, 9/33 (27%)-от
клас IgA и 4/33 (12%)-от клас IgM (предишно
наше изследване-2). Обикновено болните с васкулит нямат високи нива на антикардиолипиновите антитела, но е важно да се отбележи,
че в част от случаите се позитивират само IgA
антителата (12).
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Таблица 1

ПОЛ/ВЪЗРАСТ

Д0 20 ГОДИНИ

21-40 ГОДИНИ

41-60 ГОДИНИ

61-80 ГОДИНИ

МЪЖЕ

6

4

1

0

ЖЕНИ

10

6

3

1

ОБЩО

16

10

4

1

Таблица 2. Някои имунологични показатели при болни с Н-S васкулит
Показател
Васкулит
Здрави
p
N брой болни
х±SD
N
х±SD
ЦИК-ПЕГ(ОD)
59
0,083 ±0,038 < 0,001
0,191 ±0,167
16
ЦИК С1 (микро g/m1)
44
8,34 ± 6,48
83,56 ±80,66
< 0,001
18
IgG (mg%)
55
987 ±517
1442 ±601
< 0,025
31
IgА (mg %)
55
159 ±85
305 ± 97
< 0,001
31
IgМ (mg %)
55
126 ±54
< 0,1n.s.
145 ± 56
31
СЗ (mg %)
55
81 ± 19,7
n.s.
92 ±26
31
С4 (mg %)
55
22 ±9
n.s.
22,7 ± 10
31
acL-IgG (GPL)
30
15 ± 7
n.s.
11,93 ±8,66
31
acL-IgМ (МРL_)
30
6,8 ±4,2
n.s.
9,67 ± 12,51
31
acL-IgА (Ul)
30
7,4 ±4,2
n.s..
12,02 ± 12
31
RF-IgG (OD)
36
0,176 ±0,152
n.s.
0,21 ±0,098
31
RF-IgA (OD)
36
0,036 ±0,069
n.s.
0,197 ±0,102
31

RF-IgM (OD)

31

0,294 ±0,120

36

0,106 ± 0,115

n.s.

Таблица 3. клинични симптоми
СИМПТОМИ

БРОЙ/ПРОЦЕНТИ

Палпируема пурпура
Симетрично ставно засягане
Стомашно чревно увреждане
Бъбречно засягане
Артериална хипертония

26 ( 83,9% )
24 ( 77,4% )
4 ( 12,9% )
6 ( 19,3% )
3 ( 9,6% )

Интересни са данните от изследването на
RF. С аглутинационния метод той бе отрицателен при всички пациенти. С ELISA средните
стойности на всички класове RF са по-високи
в сравнение със здравите, но разликата не е
статистически значима (p>0,1).
ANA са позитивни при 5 души, като трима от тях имат положителни ДНК антитела,
един - Sm, един - RNP антитела.

ANCA антителата бяха изследвани при 15
болни - 10 от тях бяха отрицателни за IgG, IgA
и IgM антитела, 1 бе с гранични стойности на
IgA антителата - 1:16, при двама имаше високи титри само на IgA антителата-1:64 и 1:128,
при двама бяха позитивни както IgA, така и
IgG антителата във висок титър-1:64. Характерът на флуоресценцията съответстваше на
рANCA (перинуклеарни) и не са намерени
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с-АNCA нито от клас IgG, нито от клас IgА.
Анализът, за средните стойности на изследваните показатели ни позволява да направим
извода, че в сравнение със здравите лица средните стойности на серумните IgА, IgА и RF и
IgА антикардиолипини (acL) са повишени при
болните от васкулита на Henoch-Schönlein, независимо от наличието или липсата на АNCAантитела за IgА и IgА RF, както и за IgА-acL.
При нито един от здравите лица не установихме положителни ANCA.
Клиничните симптоми обобщихме в
табл.3.
При 26 от нашите пациенти, предимно
около големите стави на подбедриците - глезенни и коленни (24 болни – 92,3%) и седалищно (12 пациенти – 46,1%), наблюдавахме
палпируема пурпура, не изчезваща при витропресия. При 10 от нашите пациенти (38,4%)
имаше палпируема пурпура и на подбедриците и на седалището.
Ставно засягане, съпроводено с едем на
засегнатите стави (глезенни и коленни), наблюдавахме при 24 пациенти, като болков
синдром установихме при 7 човека (29,1%).
При направените графии и консултации
с травматолог не се установиха костни лезии.
Стомашно чревни оплаквания дадоха 4
(12%) болни изразени с болка и повръщане.
С бъбречно засягане бяха 6 болни с изразена микроскопска хематория, а при 1 пациент
(16,6%) имаше протеинурия в слаба форма.
Артериална хипертония, която свързваме
и с бъбречното засягане, наблюдавахме при
трима болни - в лека степен при двама (66,6%)
и умерено тежка при 1 (33,3%) със стойности
на RR от 95 до 105mm Hg.
Ние изработихме и алгоритъм за поставяне на диагнозата, който включва следните
стъпки:
• Основните клинични симптоми на
болни с Henoch-Schönlein васкулит наблюдавани и при нашите пациенти са:

66

Кожна форма (purpura simplex) /16 пациенти/ - симетрична пурпура по предно-страничната повърхност на двете подбедрици,
по-рядко по седалището и други места. В началото наблюдавания обрив бе с уртикариен
характер, имаше сърбеж, зачервяване и оточност, а в следващите дни върху зачервената
повърхност се образуваха малки папули с виолетов цвят и големина от 2 до 4 mm.
Ставна, ревматична форма (purpura
rheumatica) /7 пациенти/ - наблюдавахме засягане на големите стави (коленни, раменни,
лакътни).
Коремна форма (purpura abdominalis) /4
пациенти/ имаха коликообразни болки в корема, хеморагичен обрив и оток по лигавицата на стомаха и червата, съчетани и с кървави
диарии, мелена, хематемеза.
Бъбречна форма (purpura renalis) /6 пациенти/ Налице бе мезангиопролиферативен
гломерулонефрит с отлагане на IgA в мезатгиума. Имаше хематурия, протеинурия.
• Основните лабораторни показатели на болни с Henoch-Schönlein васкулит необходими за потвърждение на диагнозата,
наблюдавани и при наши болни са:
- левкоцитоза,
- ускорена СУЕ,
- повишени стойности на фибриногена,
- високи стойности на серумния IgA,
- повишени стойности на ЦИК,
- няма хемостазни нарушиния освен при
повишена съдова чупливост.
• Основните хистопатологични показатели- много важни при поставяне на
диагнозата на болни с Henoch-Schönlein васкулит са:
Наблюдавахме асептичен васкулит на
малките съдове - антиваскуларни антитела и
циркулиращи имунни комплекси, отложени
субендотелно в съдовете.
Има инфилтрация на съдовата стена с неутрофили, които фагоцитират имунните комлекси (12).
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Синдром
на Churg-Strauss –
кога да мислим
за него?
Представяне на актуалните аспекти
в диагностиката и лечението на заболяването.
Представяне на клиничен случай.

Резюме: Синдромът на Churg–Strauss (CSS) е рядък васкулит на съдовете от малък и среден калибър, който се асоциира с бронхиална астма и еозинофилия и наличие на антимиелопероксидазни
(MPO) антинеутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) при
30-38% от пациентите. Най-често васкулитът се развива при астматици на средна възраст с еозинофилия. Астмата обикновено е
тежка и се асоциира с еозинофилия и екстрапулмонални симптоми. Много често CSS засяга и периферните нерви и кожата. Тъй
като и другите органи могат да бъдат ангажирани, трябва да се
провежда скрининг за развитие на васкулит, особено на органите
свързани с лоша прогноза – сърце, бъбреци и гастроинтестинален тракт (определени от петфакторния скор). Според по-нови
данни, на базата на ANCA статуса, клинично пациентите със
CSS са хетерогенна група, като позитивните на anti-MPO ANCA
страдат по-често от васкулитни симптоми като гломерулонефрит,
mononeuritis multiplex и алвеоларна хеморагия, а негативните
– от ангажиране на сърцето. Това определяне на патофизиологични и клинични субтипове може да е от полза в търсенето на
специфични адаптирани терапии. Към момента, в основата на лечението на CSS остават кортикостероидите, а при лоша прогноза
– комбинираната терапия с имуносупресори. Като цяло прогнозата е добра, въпреки честите рецидиви (1).
Ключови думи: Синдром на Churg-Strauss, Клиника, Диагностика, Лечение, Прогноза
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Summary. Churg–Strauss syndrome (CSS) is a rare small- and mediumsized–vessel vasculitis characterized by an almost constant
association with asthma and eosinophilia, and, by the presence of
anti-myeloperoxidase (MPO) antineutrophil cytoplasm antibodies
(ANCA) in 30–38% of the patients. Vasculitis typically develops in a
previously asthmatic and eosinophilic middle-aged patient. Asthma is
severe, associated with eosinophilia and extrapulmonary symptoms.
Most frequently CSS involves the peripheral nerves and skin. Other
organs, however, may be affected and must be screened for vasculitis,
especially those associated with a poorer prognosis, such as the heart,
kidney and gastrointestinal tract, as assessed by the recently revised
Five-Factor Score (FFS). Recent insights, particularly concerning
clinical differences associated with ANCA status, showed that CSS
patients might constitute a heterogeneous group. Thus, CSS patients
with anti-MPO ANCA suffered more, albeit not exclusively, from
vasculitis symptoms, such as glomerulonephritis, mononeuritis
multiplex and alveolar hemorrhage, whereas ANCA-negative patients
more frequently develop heart involvement. This observation led to
the hypothesis that CSS might be divided into different clinical and
pathophysiological subtypes, which could be managed better with
more specifically adapted therapies. For now, CSS treatment still
relies mainly on corticosteroids and, when necessary for patients with
poorer prognoses, combined immunosuppressant drugs, especially
cyclophosphamide. Overall survival of CSS patients is good, despite
not uncommon relapses.
Keywords: Churg-Strauss syndrome, Clinical presentation, Diagnosis,
Treatment, Prognosis

Определение и критерии
за класификация
Синдромът на Churg-Strauss (вече с официално прието ново название еозинофилна
грануломатоза с полиангиит) е рядък системен васкулит на съдовете от малък и среден калибър, който се различава от другите
васкулити на малките съдове по наличието
на тежка астма и кръвна и тъканна еозинофилия (2). Поради честото позитивиране
на антинеутрофилните цитоплазмени антитела (ANCA), които се срещат при 30-40%
от всички случаи, както и преобладаващото
засягане на малките съдове, синдромът на
Churg-Strauss (CSS) е в групата на микроскопския полиангиит и грануломатозата с
полиангиит (грануломатоза на Wegener), оз70

начавани като ANCA-асоциирани васкулити
(3).
Синдромът на Churg-Strauss се характеризира с: (1) васкулит на съдовете от малък
калибър; (2) еозинофилно възпаление; (3) васкуларни и/или екстраваскуларни грануломи
и (4) периферна еозинофилия, които се появяват при пациенти с бронхиална астма и
алергичен ринит или синуит (4).
Още откакто Jacob Churg и Lotte Strauss
(5) описват синдрома през 1951 година като
състояние на „алергична грануломатоза с ангиит”, са правени много опити за дефиниция
и критерии за класификация на състоянието.
Клиничната дефиниция на CSS, създадена
през 1984 година от Lanham и сътр. позволява диагностицирането на CSS без хистологични данни, с добри специфичност и чув-
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ствителност. Трите диагностични критерия
са астма, кръвна еозинофилия над 1500/mm3
и данни за васкулит, засягащ два или повече
органа. Слабите места на това определени
са: (1) астмата може да следва, а не да предхожда васкулитната фаза; (2) еозинофилията
може да флуктуира и изчезне спонтанно или
след началото на кортикостероидната (КС)
терапия и (3) васкулитът, въпреки специфичните си клинични характеристики, понякога
е трудно да бъде потвърден без биопсия.
Критериите на Американския колеж по
ревматология (ACR) (6) са създадени за разграничаване на отделните форми на васкулит
една от друга и трябва да бъдат използвани
за класификация, а не за диагностика на васкулита, като трябва да бъдат прилагани едва
след хистологично поставяне на диагнозата.
ACR критериите за CSS включват: (1) астма;
(2) еозинофилия >10%; (3) периферна невропатия; (4) белодробни инфилтрати; (5) патологични промени в синусите и (6) екстраваскуларна еозинофилия. Наличието на поне 4
от 6-те критерия е с 85% чувствителност и
99.7% специфичност за определяне на васкулита като CSS.
Консенсусът на Chapel Hill дефинира
взаимноизключващи се критерии за различните видове васкулити и определя CSS
като „богато на еозинофили грануломатозно
възпаление, засягащо респираторния тракт и
некротизиращ васкулит на съдовете от малък
и среден калибър, които се свързват с наличие на астма и еозинофилия” (7).
Епидемиология (8-11)
CSS е сред по-редките форми на васкулит. Честотата му е 10.7-13/1 000 000 човека
с годишна честота от 0.5-6.8 нови случая/1
000 000 пациенти. Честотата на CSS в популацията на астматично болните е по-висока
– 34.6-64.4 случая/милион пациентогодини,
като не се влияе значимо от вида на провежданата за астмата терапия. Обикновено се
засягат хора на възраст 40-60 години, като
средната възраст на поставяне на диагнозата
е около 48 години, но тъй като бронхиалната астма и алергичният ринит или синуит са

чести и могат да предшестват васкулитните
прояви с много години, често има забавяне
между изявата на началните симптоми и поставянето на диагнозата. Не са установени
наследственост, полова или етническа предразположеност.
Клинична картина
Клиничното протичане на CSS обикновено преминава през три фази (12):
• продромална или „алергична”, която
се характеризира с астма, алергичен ринит и
синуит
• еозинофилна фаза с периферна еозинофилия и клинични прояви, дължащи се на
тъканна еозинофилна инфилтрация (например еозинофилен гастроентерит)
• васкулитна фаза с прояви на некротизиращ васкулит (например периферна невропатия и пурпура)
Синдромът на Churg-Strauss може да
засегне всеки орган – в резултат на еозинофилната инфилтрация, грануломите или
най-често на васкулита (Таблица 1) (13-15).
Веднъж отключен, васкулитният процес води
до системни симптоми, които често се съпровождат и от орган-асоциирани васкулитни
симптоми като mononeuritis multiplex (болезнена, асиметрична, асинхронна сензорна и
моторна периферна невропатия, включваща
изолирано засягане на най-малко 2 отделни
нервни области) и некротична съдова пурпура. При отделните болни клиничните прояви
могат да варират значително, но ангажирането на гастроинтестиналния тракт (ГИТ),
бъбреците и/или сърцето трябва да бъде
задължително търсено поради доказаната му
асоциация с по-лоша прогноза.
Неспецифични симптоми. Лесната умора, отпадналост, общо неразположение, треска (58%) и загубата на тегло са обикновено
най-първите прояви на васкулита. Появата на
тези симптоми, заедно с еозинофилия при пациент с астма трябва да насочи клинициста
към вероятен CSS.
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Таблица 1. Честота на основните клинични прояви на CSS

91 пациенти
Keogh and
Specks

93 пациенти
Sinico et al.

112 пациенти
SabléFourtassou et al.

Бронхиална астма 99%

96%

100%

Назално и парана- 74%
зално ангажиране

77%

62%

Ринит, синузит, назална полипоза

Белодробни симп- 58%
томи

51%

Инфилтрати
65%; плеврален
излив 22%; алвеоларна хеморагия 7%

Мигриращи белодробни инфилтрати,
плеврален излив, алвеоларна хеморагия

Конституционални симптоми

Няма данни

68%

Загуба на тегло
8%; треска 45%;
артралгия 37%;
миалгия 54%

Кожни прояви

57%

53%

52%

Пурпура, нодули, уртикариални обриви

Ангажиране на
76%
периферна нервна
система

65%

72%

Прояви от гастроинтестиналния
тракт (ГИТ)

31%

22%

32%

Мононевропатия,
mononeuropathy
multiplex, дистална
симетрична полиневропатия
Абдоминална болка,
кръвоизлив от ГИТ,
диария

Бъбречно увреждане

25%

27%

16%

Кардиални симптоми

Засягане на
16%
ендомиокарда
13%; перикарда 8%

35%

Ангажиране на
ЦНС

11%

9%
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14%

Основни клинични
симптоми

Нарушена функция,
бързопрогресираща
бъбречна недостатъчност
Кардиомиопатия, перикардит

Парализа на
черепномозъчните
нерви, церебрален
инфаркт или
хеморагия
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Белодробно засягане (16-18). Засягането
на белия дроб е универсално при пациентите
със CSS. Астмата (96 до 100% от болните) найчесто предхожда системните симптоми средно с 8-12 години, но може да се прояви едновременно или дори по-късно. Често е с късно
начало (adult onset), като средната възраст на
поява на астмата при един пациент с бъдещ
CSS е около 30 години. Обикновено е тежка,
кортикозависима, но може да се подобри парадоксално при развитието на васкулитните
симптоми. Асоциира се със УНГ симптоми
като ринит 70%), назална обструкция, носна
полипоза и синуит (62.5%), който никога не
е деструктивен като при Вегенеровата грануломатоза. Както астмата, така и ринитът са
по-често неалергични в сравнение с тези при
астматиците без CSS. В допълнение към типичните манифестации от страна на носа и синусите, може да се наблюдават също и гноен
кървав назален секрет и образуване на корички в носа, въпреки че и те са по-характерни
за грануломатозата на Wegener. Другите отоларингеални прояви включват otitis media и загуба на слуха от невросензорен тип.
По-рядко може да се наблюдават алвеоларни хеморагии в резултат на васкулита на
малките съдове, като тази проява е характерна предимно за рANCA-позитивните пациенти. Засягането на плеврата също е рядко, като
може да включва плеврален васкулит (изключително рядко) и плеврални изливи, които често са асимптомни и с характеристика на богат
на еозинофили ексудат.
Компютърно-томографското (КАТ) засягане на белия дроб е с две добре обособени характеристики: засягане на „дихателните
пътища“ – със задебеляване на бронхиалната
стена или дилатация, малки центрилобуларни възли и линеарни, разклонени засенчвания
(tree-in-bud signs) и засягане на „дихателното
пространство“ – с лезии тип „матово стъкло”, консолидация и недобре отграничени
инфилтрати. Двата типа засягане се свързват
съответно с обструктивен и рестриктивен тип
вентилаторни дефекти. За разлика от грануломатозата на Вегенер, нодулите при синдрома
на CSS много рядко кавитират.

Засягане на нервната система (19,
20). Периферната невропатия – основно
mononeuritis multiplex в резултат на васкулит
на vasa nervorum засяга най-често фибуларните (66% от пациентите), улнарните, поплитеалните, тибиалните и по-рядко радиалните и
срединните нерви. Симптомите на мононеврита включват: моторна парализа, сензорен
дефицит (хипо- или болезнени хиперестезии)
и мускулна атрофия, възстановяването от които е дълго и непредсказуемо. Много по-редки
са краниалните парализи (1%), има описани
и случаи на полиневропатия и синдром на
Guillain-Barré.
Засягането на ЦНС е много по-рядко и
варира от хемиплегия до припадъци и субарахноидални кръвоизливи. С КАТ може да се
диагностицират исхемичните или хеморагични компликации, но не може да се докаже, че
се дължат на церебралния васкулит. От своя
страна, с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
може да установят промени в субкортикалното бяло вещество, които в голяма степен да насочат към наличието на васкулит.
Ангажиране на кожата (16). Кожното засягане е разнообразно и често (40-70%), като
се дължи на два патологични механизма – васкулит и екстраваскуларни грануломи. Съдова
пурпура е описани при около половината от
публикуваните случаи и засяга предимно долните крайници. Другите васкулитни прояви
включват livedo reticularis (6.2%), уртикариални лезии (8.3%), синдром на Raynaud и инфилтриращи папули и везикули. Подкожните
възли, съдържащи екстраваскуларни грануломи се срещат при около една трета от болните.
Те са червени или виолетови, понякога болезнени нодули и са разположени предимно по
екстензорната повърхност на лакътя, пръстите
и скалпа.
Засягане на гастроинтестиналния
тракт (21, 22). Проявите от ГИТ са белег за
лоша прогноза и включват по-често засягане
на тънкото в сравнение с дебелото черво. Хистологично могат да се наблюдават: екстраваскуларни грануломи, които понякога наподобяват полиповидни лезии; тъканна еози73
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нофилия, която се проявява като еозинофилен
ентерит, които може да ангажира целия ГИТ
и васкулит, които предизвиква язвените исхемични лезии. Те са най-тежката проява на ГИТ
засягането, тъй като са свързани с потенциално фатални компликации – интестинална хеморагия и чревна перфорация. Чест симптом
при CSS е абдоминалната болка (30-60% от
пациентите), други чести прояви са гадене,
повръщане и диария.
Засягане на бъбреците (16-18). Бъбречното ангажиране често се пропуска при пациентите със CSS. Въпреки че са по-редки
и по-леки в сравнение с останалите ANCAасоциирани васкулити, реналните прояви се
срещат при 25% от пациентите. Най-чести са
олигоимунния и сегментния некротизиращи
гломерулонефрити, със или без полулуния, които обикновено ангажират <50% от гломерулите. Тубулоинтерстициалният еозинофилен
нефрит се среща рядко, при няколко пациенти са наблюдавани и мезангиален гломерулонефрит или фокална сегментна склероза.
Допълнително, има съобщени и случаи на обструктивна уропатия в резултат на уретерално
ангажиране.
Реналното ангажиране е неблагоприятен
прогностичен фактор за пациентите със CSS,
като най-голямото проучване в тази насока
показва (макар и не статичтически значима)
по-висока честота на 5-годишната смъртност
на болните с бъбречно засягане, в сравнение
с тези без ренално ангажиране. Резултатите
от предишните изследвания също показват, че
протеинурия >1 g/24 h е изключително силен
предиктивен фактор за смъртност при CSS.
Ангажиране на сърцето (23-25). Сърдечното засягане също е важен прогностичен
критерий и е основната причина за смъртност
при пациентите със CSS (48%). Обикновено е
тежко, като честотата му варира при различните проучвания – 15-84.6%. По-често е при
ANCA-негативните пациенти, което предполага, че кардиалното ангажиране се дължи не
на васкулита на коронарните съдове, а на други механизми (например на миокардни грануломи или еозинофилната токсичност). Про74

явите включват: еозинофилен миокардит, инфаркт на миокарда (в резултат на коронарния
васкулит), клапно засягане, застойна сърдечна
недостатъчност, хипертония и перикардит.
Диагностицирането на сърдечното засягане при пациентите със симптоми и определянето на отклоненията при асимптомните болни включва рентгенография на гръден
кош, ЕКГ и ехокардиография. С ЯМР на сърце
може най-точно да се определи степента на
кардиалното засягане, като се оценяват възпалителните промени на перикарда, микроваскулита на епикардните и миокардните съдове и
възпалението и/или фиброзата на ендокардната или миокардна тъкан.
Ревматологични прояви (16, 17). Ревматологични симптоми включват артралгии и
миалгии. Артралгиите са обикновено без артрит, най-често са полиартралгии (53%) , ангажиращи големите стави и еволюцията им е
паралелна с тази на васкулита. Миалгиите се
срещат при 53.6-68.7% от пациентите със CSS,
особено през острата фаза на васкулита.
Засягане на други органи. В редки случаи на CSS се засягат очите с прояви на еписклерит, конюнктивални нодули (съдържащи
екстраваскуларни грануломи), кератит, заден
увеит и исхемични оптични невропатии. Други органни прояви са уретералните грануломи
и стеноза или темпоралния артериит, наподобяващ гигантоклетъчния артериит.
Има описани форми на CSS с изолирано
засягане – например пациенти с астма, хипереозинофилия и ангажиране само на един орган, но без системни прояви – най-често със
засяганена ГИТ под формата на еозинофилен
ентерит.
Хистопатология
Типичните хистопатологични характеристики на CSS са: екстраваскуларни грануломи, васкулит на съдовете от малък и среден
калибър и тъканна еозинофилия. Екстраваскуларните грануломи са с централно разположени некротични еозинофили, заобиколени
от палисада от лимфоцити и многоядрени ги-
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гантски клетки. Васкулитът ангажира артериите, артериолите и по-рядко венулите, като често включва богати на еозинофили инфилтрати. Характеризира се с фибриноидна некроза
на съдовата стена и може да бъде или да не е
грануломатозен васкулит.
Едновременното наличие на тези типични характеристики се открива само в малка
част от случаите (при по-малко от 1/5 от пациентите). Допълнително, някои лезии са със
специфични хистопатологични отклонения,
като при други традиционно липсва еозинофилна инфилтрация. Така например, пурпурата обикновено се дължи на левкоцитокластичен васкулит (без фибриноидна некроза
или еозинофилия), а белодробната хеморагия
е резултат от ангажирането на алвеоларните
капиляри (без грануломи). Еозинофилните инфилтрати са редки и при CSS гломерулонефрита. Подобно, хистологичната находка на периферен нерв показва епиневрален васкулит,
но почти никога наличие на еозинофили.
Гастроинтестиналните лезии може да се
характеризират с тъканна еозинофилия, както
е при случаите на еозинофилен гастроентерит или мезентериален васкулит, който води
до тънко- или дебелочревна исхемия, като в
някои от случаите грануломите, васкулитът и
тъканната еозинофилия съществуват едновременно.
Сърдечните лезии включват от еозинофилен коронарен васкулит до трансмурален еозинофилен грануломатозен миокардит. Може
да се развие и перикардит, като перикардната
биопсия често показва некротизиращ васкулит
и еозинофилни инфилтрати.
Белодробните манифестации (различни
от алвеоларната хеморагия) също включват
разнообразни лезии, които в някои случаи са
подобни на тези при еозинофилна пневмония,
докато при други са с характеристика на грануломи и некротизиращ васкулит, а задебеляването на бронхиалната стена най-често се
дължи на еозинофилна и лимфоцитна инфилтрация.
Диагноза (26, 27)
CSS е клинична диагноза. Появата

на васкулитни симптоми като mononeuritis
multiplex или пурпура, заедно със системни
симптоми като умора, загуба на тегло и треска при пациенти с диагностицирана астма
насочват към заболаването. Еозинофилията и
откриването на рANCA допълнително потвърждават диагнозата. Макар и незадължително,
хистологичното потвърждаване, най-често с
биопсия на кожа, нерв или мускул (чувствителност съответно 67.4%, 65.7% и 47.9%)
може да докаже CSS.
Параклинични изследвания
Кръвната еозинофилия, високите нива на
общи IgE и рANCA (anti-MPO) са трите главни лабораторни отклонения при CSS. Възпалителните маркери (CRP и СУЕ) са повишени
при 80% от пациентите и често са придружени
от асоциирана с възпалителния процес анемия
(83%).
Степента на еозинофилията при CSS
може да варира, но е задължителен симптом.
Периферната еозинофилия >1500 клетки на
микролитър или >10% от всички бели кръвни
клетки се среща при около 90% от пациентите
и е диагностичен критерий за CSS. Еозинофилията изчезва бързо след започването на КС
лечение, а неустановяването й се дължи найчесто на провежданата перорална антиастматична кортикостероидна терапия.
Еозинофилията е сравнително достоверен маркер за еволюцията на CSS, тъй като
повишаването на еозинофилите най-често
предхожда рецидивите. Въпреки това, при
проследяването на пациентите са установени
случаи на изолирано покачване на еозинофилите – 1000-1500/mm3 (понякога и повече), без
клинични симптоми. Обикновено този феномен се наблюдава по време на титрирането на
КС, като се нормализира след увеличаване на
дозата дори само с 1-2 mg/ден. Такава изолирана еозинофилия изисква внимателно мониториране, но не е достатъчна за диагностициране на рецидив.
Нивото на общите IgE в серума е високо
при около 90% от случаите (обикновено липсват при пациентите на КС терапия за астмата), но специфичните IgE към често среща75
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ните алергени са положителни при <30% от
болните.
При имунофлуоресценция се позитивират антинеутрофилните цитоплазмени антитела (ANCA) при 38% от пациентите, 74-90% от
които имат перинуклеарни ANCA (р-ANCA)
и <10% са с цитоплазмени ANCA (с-ANCA).
При няколко случая се наблюдават „атипични” антитела (с+р) или с-ANCA без типичното интерлобуларно усилване (interlobular
accentuation) – „атипични с-ANCA”. При
ELISA, почти всички р-ANCA са антимиелопероксидазни (anti-MPO), докато с-ANCA и
„атипичните с-ANCA” са срещу протеиназа-3
(PR3), антимиелопероксидазни или неопределени. Счита се, че титърът на ANCA не корелира с активността на заболяването.
При 22 от 41 (53.6%) от публикуваните случаи се установява ревматоиден фактор (RF), а антинуклеарните антитела (ANA)
обикновено липсват.
Възможно е определяне на еозинофилите
и в бронхоалвеоларния лаваж (БАЛ). Бъбречното ангажиране се търси с изследване на нивата на серумния креатинин и на урината за
наличие на протеинурия и хематурия. Допълнително, биопсиите с хистологични данни
за грануломи (18%), тъканна еозинофилия
(52%) и/или некротизиращ васкулит на малките съдове (55%) също допринасят за поставяне
на диагнозата CSS.
Образна диагностика
На първо място трябва да се направи
рентгенография на гръден кош. Тя показва отклонения в около 40% от пациентите, които
имат двустранни мигриращи инфилтрати или
смесени интерстициални лезии тип „матово
стъкло”, които могат да бъдат уточнени понататък с КАТ.
Ангиографията може да покаже типичните за васкулита стенози при до 1/3 от пациентите, а в изключително редки случаи и
микроаневризми. Има информативна стойност при подозрение за мезентериален васкулит (липсват други диагностични методи)
или преди бъбречна биопсия (за откриване на
микроаневризми, които са контраиндикация за
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биопсията). Коронарната артериография може
да служи за разграничаване на подлежащата
исхемична кардиопатия от CSS кардиомиопатията.
Диференциална диагноза
Диференциалната диагноза на CSS зависи от доминиращата клинична проява при отделните пациенти. Преди изявата на васкулита, наличието едновременно на еозинофилия,
астма и белодробни инфилтрати може да наподоби паразитоза (например хелминтоза) или
алергична бронхопулмонална аспергилоза. На
този етап може да е трудно да се разграничи
хроничната еозинофилна пневмония от CSS.
При изявата на симптомите на системен васкулит, обаче, наличието на астма (често слабо чувствителна на КС лечение) насочва към
диагнозата CSS.
Хипереозинофилният синдром (HES) е
друга трудна за отдиференциране диагноза,
тъй като и при HES може да има невропатия
(въпреки че рядко е mononeuritis multiplex),
кардиопатия и белодробно засягане. Основните признаци, насочващи към CSS са: наличие
на ANCA, васкулитни симптоми или потвърден с биопсия васкулит и малко по-ниска еозинофилия. При подозрение за CSS (особено
при пациентите без ANCA или биопсично доказан васкулит) може да се наложи провеждане на лимфоцитно имунофенотипизиране,
определяне на клоналните Т-клетки или изследване за специфичните лимфоидни или
миелоидни форми на HES.
След изявата на васкулита, диференциалната диагноза се прави с другите системни васкулити, особено с грануломатозата на Wegener
и polyarteriitis nodosa. Въпреки че и при CSS
и при polyarteriitis nodosa има mononeuritis
multiplex, ставни и мускулни лезии и ГИТ
симптоми, обикновено CSS се познава по наличието на астма, анамнеза за атопия, еозинофилия и белодробни инфилтрати, а бъбречното ангажиране засяга гломерулите. Разликите
с Вегенеровата грануломатоза включват: астма, еозинофилия, недеструктивно засягане
на синусите, mononeuritis multiplex и рANCA
срещу сANCA, характерни за грануломатозата
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на Wegener .
Клинични субтипове
(ANCA дихотомия) (3)
Още Churg и Strauss предполагат, че синдромът представлява по-скоро спектър от
различни заболявания, а не отделна болест,
като те смятат, че може би другите алергични синдроми (на Löffler, Zuelzer, Silk) са подоброкачествените форми на алергичната грануломатоза, а ангиитът е най-малигненото й
проявление. Две скорошни проучвания показват, че изследването на ANCA може да помогне за разграничаването на отделните подвидове, тъй като ANCA-позитивните случаи се
асоциират с по-висока честота на бъбречното
засягане, периферна невропатия, алвеоларна
хеморагия и пурпура (всички прояви на некротизиращ васкулит), докато негативните ANCA
случаи се свързват със сърдечно и белодробно
засягане (различно от алвеоларното кървене).
Хистологичните белези на васкулит са
също по-чести при ANCA-позитивните в сравнение с ANCA-негативните пациенти.
Така получените данни предполагат
съществуването на два отделни субтипа –
ANCA-асоцииран с характеристика на васкулит на малките съдове и ANCA-негативен,
при който органната увреда се медиира основно от еозинофилната инфилтрация. Трябва да
се отбележи, че тази дихотомия е на имуногенетична основа, тъй като честотата на CSSасоциирания HLA-DRB4 ген е по-висока при
CSS пациентите с васкулитни симптоми.
Патофизиология (3)
Генетични детерминанти. Има доказателства за това, че CSS се асоциира с HLADRB4 гена и по-точно с неговите HLA-DRB1
04 and 07 алели, които водят до повишен риск
за развитие на CSS, докато HLA-DRB1 13
алелът и HLA-DRB3 генът имат протективен
ефект.
Роля на Т-клетките и на вида
Т-клетъчен отговор. В лезиите при CSS
са открити както CD4+, така и CD8+

T-лимфоцити. При пациентите са високи и
серумните нива на разтворимия интерлевкин (IL)-2-рецептор (маркер за Т-клетъчна
активация). Периферните Т-клетъчни линии
от болни със CSS показват преобладаване
на CD4+ клетките, които образуват не само
Th2 (например IL-4, IL-13), но също така и
Th1-цитокини (например interferon-γ, IFN-γ).
Вариациите в съотношението на Th1/Th2
цитокините се свързват потенциално с хетерогенните фенотипове на CSS, които могат
да бъдат от преобладаващ Th1-медииран грануломатозен васкулит до Th2-медиирана системна хипереозинофилия.
CSS се възприема традиционно за Th2медиирано заболяване, основно поради водещият в патогенезата му алергичен компонент. Установено е, че голям брой CD4+
T-клетки, експресиращи Th2-маркери (например CD294) инфилтрират CSS лезиите, а
периферните CD4+ T-клетъчни линии образуват голямо количество Th2-цитокини (IL4, IL-13). Има противоречиви данни за това
дали периферните Т-клетки на пациентите
със CSS секретират абнормно високи нива на
IL-5, въпреки че серумните нива на цитокина са повишени при повечето случаи на CSS.
IL-4, IL-5 и IL-13 са водещи при алергичния
процес, като IL-5 индуцира костномозъчна
мобилизация, активация и тъканно натрупване на еозинофили.
С Th2-отговора не може да се обясни,
обаче, появата на грануломи и васкулит.
Всъщност, CD4+ T-клетъчните линии от пациенти със CSS секретират и големи количества IFN-γ – потентен Th1-цитокин, свързан
с васкулита и формирането на грануломи.
Резултатите от скорошни проучвания предполагат възможна роля на Th17-клетките,
тъй като техният брой, както и нивата на секретирания от периферните лимфоцити IL17A са били по-високи при CSS в сравнение
със здравите контроли. IL-17A може да индуцира автоимунитет и е доказан при други
автоимунни заболявания, като например грануломатозата на Вегенер.
Намаленият брой на циркулиращи регулаторни Т-клетки (Treg), идентифицирани
като CD4+ CD25high FoxP3+ клетки или дефект
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в способността им да секретират имуномодулиращи цитокини се свързват с развитието
на разгърнатата клиника на CSS – по-малко
количество Treg се откриват при пациентите с активна в сравнение с тези с латентна
форма на болестта, както и при активен CSS,
сравнен с астма и хронична еозинофилна
пневмония.
Химиокинът eotaxin-3 (CCL26) е еозинофилен атрактант, който се експресира от
ендотелните клетки и еозинофилите в CSS
лезиите. Серумните нива на eotaxin-3 са подчертано по-високи при активен CSS в сравнение със здрави контроли и с други еозинофилни състояния, което го превръща в потенциален диагностичен маркер за активност на
заболяването. CCL17 – друг химиокин, който
селективно привлича Th2-клетки в тъканите
е също повишен в серума на пациентите със
CSS и корелира с активността на болестта,
но не може да отдиференцира CSS от другите еозинофилни нарушения. CCL17 е доказан имунохистохимично в респираторните
епителни клетки.
Доказана е ролята на алергичната компонента при CSS, особено в продромалната
фаза на заболяването, която се характеризира с типични алергични изяви като астма, синуит и назална полипоза, а серумните нива
на имуноглобулин Е (IgE) са високи при около 90% от пациентите. Астмата при CSS има
нетипичен ход, като често е с късно начало и
парадоксално се подобрява с развитието на
васкулитните симптоми.
Наскоро проведено проучване сравнява
респираторните симптоми с резултатите от
тестовете за специфична сенсибилизация –
кожното тестуване (prick test) и радиоалергосорбентния тест (RAST), при пациенти със
CSS и такива с персистираща астма. Резултатите показват, че под една трета от CSS пациентите са със специфична сенсибилизация
към обичайните алергени, което е значително по-малко от честотата при контролите.
Сезонните екзацербации на астмата
(например по време на поленовия сезон) са
също значимо по-редки в групата на CSS, в
която превалира сенсибилизацията към целогодишни алергени. Тези данни доказват, че
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в патогенезата на CSS участват и други антигени, и алергичните манифестации не могат
да бъдат обяснени само с атопията.
Еозинофилни дефекти при CSS. Еозинофилите са ключовия медиатор на тъканна увреда при CSS. Те са основният източник на IL-25, който индуцира образуването
на Th2-цитокини (IL-4, IL-5 и IL-13) и се
свързва с IL-17RB-рецептора върху паметовите CD4+ T-клетки. IL-25 е увеличен в
серума на болни с активен CSS, а васкулитните им лезии са с изобилие на IL-25+ и IL17RB+ CD4+ клетки.
Увеличеното еозинофилно преживяване се регулира от Т-клетките чрез CD95CD95 лиганд (CD95L) апоптозния път –
CSS периферните лимфоцити превключват
от мембранно-свъзрзаната CD95 изоформа
към разтворимия вариант, което предпазва
еозинофилите и самите Т-клетки от CD95Lмедиирана апоптоза, което води до персистираща еозинофилия и Т-клетъчно клонално разрастване. По-ново проучване, обаче,
отхвърля дефект на еозинофилната апоптоза, като обяснява по-дългия им живот със
стимулиращото действие на IL-5 in vivo.
Така, стимулацията на Th2-цитокини и
химиокини индуцира еозинофилната акумулация в кръвообръщението и инфилтрирането на таргетните тъкани. Активирането
на еозинофилите се свързва с повишена експресия на CD69 и CD25 и води до дегранулацията им, което индуцира тъканната
увреда.
Серумната концентрация на еозинофилния катионен протеин (ECP) е висока
при активен CSS и показва тенденция към
нормализиране по време на ремисия. ECP се
открива също в тъканните лезии на пациенти със CSS, както и в изобилие в бронхоалвеоларния им лаваж.
Ендотелните клетки допринасят също
за еозинофилията чрез отделяне на еотаксин-3, който е химиокин със силна еозинофилна химиотаксична активност и чийто
серумни нива корелират със степента на еозинофилията и активността на заболяването
при пациентите със CSS.
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Антинеутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA), IgG и B-клетки. Ролята на
хуморалния имунитет и B-клетките при CSS
често остава пренебрегната. В-клетките могат да функционират като АПК и като предшественици на продуциращите ANCA плазматични клетки. 30-40% от пациентите са с
аберантен хуморален отговор, като при тях
се откриват различни автоантитела (например pANCA, антимиелопероксидазни антитела). ANCA, от своя страна, водят до развитие на васкулит чрез различни механизми
– например чрез неутрофилна активация и
образуване на реактивни кислородни метаболити. Патогенетичната роля на ANCA при
CSS не е сигурна, въпреки че високата им
честота при болните с васкулитни прояви е
в полза на хипотезата, че те медиират съдово
увреждане и възпаление.
При болните с активен CSS се открива
също повишена продукция на IgG4, който е
най-редкия субклас на IgG. Превключването
към IgG4 е свързано с условията на средата, в която протича B-клетъчната матурация,
особено с присъствието на Th2-цитокините
IL-4, IL-5 и IL-13.
Ефикасността на медикаментите срещу
В-клетките при някои случаи на рефрактерен CSS също потвърждават патогенетичната роля на В-клетъчното участие. Терапията
с моноклоналното антитяло rituximab, което
потиска B-клетъчната популация и е утвърдено за лечение на автоимунни васкулити,
показва положителен ефект и при случаи на
рефрактерен CSS. Rituximab води и до значително намаляване на броя на еозинофилите,
а в някои проучвания е наблюдавано и понижение на серумния IL-5.
Отключващ фактор за CSS могат да
бъдат различни фактори като контакт с алергени, инфекции (напр. Actinomyces), прием
на медикаменти (макролиди, carbamazepine
и quinine), алергенна хипосенсибилизация
или ваксинация. Има описани множество
случаи, показващи причинно-следствена
връзка между приема на антилевкотриени за
лечение на астма и развитието на CSS, но се
предполага, че тези медикаменти позволяват
титрирането на кортикостероидната доза, ко-

ето води до изявата на непълните форми на
CSS. Така, от една страна те може да провокират изявата на латентен CSS, а може и да
проявяват проинфламаторен ефект върху неутрофили, еозинофили и мастоцити.
Лечение и прогноза (28-32)
Терапевтични подходи при CSS
За всички пациенти, целта на лечението е
постигане и задържане на клинична ремисия
възможно най-бързо и за най-дълъг период от
време. Съвременното лечение на CSS се базира на избор на терапия според прогнозата на
заболяването, тъй като не всички пациенти със
CSS са с еднаква прогноза. Пет са факторите,
които се смятат за силни прогностични критерии за повишен риск за смъртност (five-factor
score, FFS), като всеки фактор носи 1 точка:
•
•
•
•
•

миокардно засягане
тежко ангажиране на ГИТ
засягане на ЦНС
протеинурия >1g/24 h
серумен креатинин >140 μmol/l

Конвенционална терапия. Изборът на
инициираща терапия се основава на резултатите от ретроспективни наблюдения върху пациенти с CSS, които показват, че болните с FFS
>/=1 са с по-висока петгодишна смъртност в
сравнение с тези с FFS =0 (25.9 срещу 11.9%),
което предполага, че изискват по-агресивно
лечение. Затова, пациентите с FFS =0 обикновено получават само КС, а при тези с FFS >/=1
трябва да бъде добавен и цитотоксичен медикамент (например cyclophosphamide, CYC)
като часто от първата терапевтична линия.
Високите дози на КС (обикновено 1 mg/
kg/ден prednisone) се използват за иницииращо лечение, като при тежките и животозастрашаващи случаи се започва с пулсова терапия
за 1-3 дни (например methylprednisolone 15
mg/kg) преди пероралния прием. Продължителността на индукционната терапия зависи
от клиничните симптоми, като обикновено са
необходими 3-4 седмици. Титрирането на дозата на КС може да започне след нормализира79
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не на острофазовите възпалителни показатели
или броя на еозинофилите като обикновено
достига 5-10 mg/ден до 12-я месец.
CYC се добавя и в случаите на стероидрезистентно, стероидзависимо или често рецидивиращо заболяване. По отношение на продължителността на индукционната терапия, има
данни за това, че пациентите лекувани с CYC
за 4-6 месеца са с по-висока честота на рецидивите в сравнение с тези, лекувани в течение
на една година. След постигане на ремисия се
препоръчва преминаване от CYC към по-малко
токсичния azathioprine. Продължителността на
поддържащата терапия трябва да бъде поне 6
месеца (според някои автори 18-24 месеца),
въпреки това, обикновено КС се продължават
за терапия на астмата, която често персистира
въпреки ремисията на васкулита.
Терапевтичните подходи са изследвани
в две проучвания на French Vasculitis Study
Group.
В първото, 48 пациента с FFS >/=1 са получавали КС и 6 или 12 пулса циклофосфамид
(600 mg/m2 всеки две седмици за един месец,
след което на всеки четири седмици). 42 пациента (87.5%) са постигнали пълна ремисия, а
крайната преживяемост е била 92% (при период на проследяване от 8 години). Рецидивите,
обаче, са чести, като са били повече при 6-пулсовата в сравнение с 12-пулсовата група (85.7
срещу 61.9%).
Във второто проучване, 72 пациента без
лоши прогностични фактори са лекувани
първоначално само с КС. 93% са постигнали
ремисия, но 35% са били с рецидив, основно по време на титрирането на prednisone. В
крайна сметка, 25% от всички участници са
имали нужда от добавяне на имуносупресор
(azathioprine или cyclophosphamide), като повечето са останали на непрекъснато КС лечение
за персистиращата астма.
Базираните на FFS препоръки трябва
да бъдат прилагани с повишено внимание и
всеки случаи да се преценява индивидуално, тъй като съществува риск, от една страна
за свръхлечение на пациентите с несериозни
компликации (например протеинурия малко
над 1 g/ден), а от друга страна – подценяване
и недостатъчно лечение на тези с тежки про80

яви (например тежка периферна невропатия).
В момента се провежда рандомизирано проучване, което изследва комбинираната терапия с
КС и azathioprine за първа линия на терапия на
CSS без лоши прогностични фактори.
Има получени положителни резултати и
при индукционна терапия с methotrexate, но
способността му да профилактира рецидивите
по време на поддържащата фаза е ограничена.
Interferon аlpha, който инхибира еозинофилната дегранулация и има имуномодулиращ ефект
е бил ефективен при рефрактерни случаи на
CSS, но токсичният му профил (особено потенциалната му кардиотоксичност) ограничава неговата употреба.
Нови терапевтични възможности. До
10% от случаите на CSS са рефрактерни на
конвенционалната терапия. Биологичните терапии с моноклонални антитела, насочени директно срещу цитокините или техните рецептори, костимулиращите молекули или специфичните инфламаторни клетъчни епитопи, са
нови алтернативи за лечение на CSS.
Rituximab (anti-CD20 моноклонално
антитяло), който се използва в терапията на
редица автоимунни заболявания като грануломатоза на Вегенер и микроскопски полиангиит е изпробван при случаи на рефрактерен на
конвенционалната терапия CSS, като води до
намаляване на броя на еозинофилите, ANCA
и серумните нива на IL-5. В повечето проучвания, rituximab е индуцирал клинична ремисия, значимо е намалил броя на еозинофилите
и е повлиял положително различни органни
прояви на заболяването като лезии на ЦНС,
бъбречно, кожно и респираторно засягане.
Скорошно пилотно проучване изследва безопасността и ефективността на IL5неутрализиращото антитяло mepolizumab при
седем стероидзависими CSS пациента (не могат да понижат дозата на prednisone под 10 mg
на ден). Болните са получавали месечно четири инфузии с mepolizumab (750 mg всяка),
като лечението е последвано от периоди на
медикаментозно очистване и мониториране.
Повечето болни са успели да намалят дозата на КС, постигнали са по-добър контрол на
заболяването и намаляване на еозинофилния
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брой, но почти всички са били с рецидив след
спиране, а дори и по време на терапията.
Друго изпитване при рефрактерен/рецидивиращ CSS показва, че осем от 10 пациенти
са постигнали ремисия след две до три четириседмични инфузии с mepolizumab. Лечението е било с добра поносимост, но отново честотата на рецидивите е била голяма.
За ефекта на anti-IgE-антителата няма
достатъчно доказателства. Развитието на
CSS при астматици на лечение с anti-IgE
(omalizumab) се свързва с това, че този медикамент (подобно на антилевкотриените) позволява титрирането на КС доза, което води до
изявата на заболяването.
В отделни случаи и други медикаменти
като mycophenolate mofetil, блокери на TNFa
и други имуносупресори са показали ефект
при CSS, но са необходими допълнителни
проучвания преди масовото им приложение.
Интравенозните имуноглобулини може да са
алтернатива на цитотоксичните медикаменти
по време на бременността или като спасителна терапия при рефрактерни невро- или кардиомиопатия.
Плазмаферезата, която е един от основните методи за лечение на автоимунните васкулити, особено при животозастрашаващи
състояния като алвеоларна хеморагия или
бързопрогресиращ гломерулонефрит, може да
бъде обсъдена и при случаите на CSS с тежко
васкулитно засягане.
В заключение, лечението и проследяването на CSS включва и допълнителни аспекти като: адекватно лечение на астмата, профилактика на инфекцията с Pneumocystis
jiroveci с co-trimoxazole (400 mg/ден или 800
mg два пъти седмично) при пациентите на
cyclophosphamide, физиотерапия при периферна невропатия и др.
Прогноза
Прогнозата на CSS обикновено е добра,
въпреки че в исторически план (преди КС терапия) почти всички случаи са били фатални.
Лечението с КС и имуносупресори революционализира прогнозата, и докато през 1950 година петгодишната преживяемост на пациен-

тите с polyarteriitis nodosa (още неотделен от
CSS) е била 10%, то днес тя достига 97%.
Както беше посочено, FFS е важен прогностичен индикатор, като стойности на FFS
от 0, 1 и 2 определят повишена 5-годишна
смъртност съответно от 12, 26 и 46%. На базата на резултатите от ново проучване при 1108
последователни пациенти със системен некротизиращ васкулит (включително и грануломатоза на Вегенер) е предложена ревизия на FFS,
който да включва:
• възраст над 65 години
• сърдечни симптоми
• ангажиране на ГИТ
• бъбречна недостатъчност със серумен
креатинин >150 μmol/l
• липса на засягане на УНГ
Според тази нова класификация, ревизираните FFS от 0, 1 и 2 се асоциират с повишена 5-годишна смъртност съответно от 9, 21 и
40%.
Васкулитът сам по себе си е основната
причина за смърт при пациентите със CSS
(47.6%), като най-честа е кардиомиопатията
(39%), която води до рефрактерна сърдечна
недостатъчност или внезапна смърт, следвана от ГИТ усложнения , особено мезентериален инфаркт (8.7%). Смъртността в рамките
на първата година от поставяне на диагнозата
се дължи най-често на неконтролирания васкулит (66%) при пациентите със сърдечно,
бъбречно и/или тезко ГИТ ангажиране. Другите причини за фатален изход са в резултат
на белодробното засягане (17.4%) – например
последен стадий на дихателна недостатъчност
и тежък status asthmaticus, както и ятрогенни
причини (17.4%) – най-често свързани с мощната имуносупресивна терапия инфекции. В
повечето случаи, обаче, въпреки че две трети
от пациентите развиват поне един асоцииран с
лечението страничен ефект, повечето от тях не
са тежки, обратими са и нямат отношение към
смъртността.
Друг сериозен проблем при CSS са рецидивите. Ремисия се постига в около 90% от
пациентите, включително тези с лоши прогностични фактори (87.5% от тези на пулсова терапия с интравенозен cyclophosphamide),
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но при около 35-74% от тях се наблюдават
рецидиви. Общата честота на рецидивите
е 25.6%, но достига 73.8% при болните с
лоша прогноза без поддържаща терапия, а
тези с добра прогноза, но лекувани само с
КС, рецидивират в 35%.
Въпреки че средният интервал между
постигането на ремисия и рецидива е 69.3

месеца, повечето рецидиви са през първата
година на проследяване и с изключение на
повишаването на еозинофилите са трудно
предсказуеми. Най-често се предшестват
от увеличаване на периферната еозинофилия и отговарят на лечение с повишаване на
дозата на КС или подновяване на имуносупресивната терапия.
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За първи път CSS у нас е описан през 2001 г от В. Димитров
(Алергия и астма, 1, 19-24).
Представяме ви клиничен случай на CSS при мъж на 48 г., който
постъпи в средата на месец юни 2014 г. в Клиниката по Клинична алергология.
Анамнеза: Поводът за хоспитализация е лечение на екзацербация на
диагностицираната в началото на 2013 г. атопична бронхиална
астма (сенсибилизация към микрокърлежи). При пациента е започната терапия с Foster 2х2 инх. и salbutamol при нужда. Бил
е в ремисия до есента на 2013 г., след което започва да получава
чести пристъпи, особено през нощта и да употребява редовно и
често salbutamol. Месец декември 2013 г. е бил хоспитализиран
с астматичен пристъп. С диагностицирана носна полипоза, по
повод на която през януари 2014 г. е направена полипектомия. В
момента на хоспитализацията провежда терапия с Foster 2х2
инх., salbutamol при нужда (често), Ephyra, Nasonex, Avamys. В
момента се оплаква от мъчителна, непродуктивна, пристъпна
кашлица, особено изразена през нощта, пристъпен задух, нощно
изпотяване и загуба на тегло. Няма непоносимост към НСПВС.
Алергологично необременен. Без вредни навици, както и експозиция на професионални и битови алергени.
Отклонения в обективното състояние: Увредено общо състояние,
чести кашлични пристъпи, силно изразен експираторен задух,
изострено везикуларно дишане, леко удължен експириум, единични сухи свиркащи хрипове в двете фази на дишането.
Параклинични изследвания: Лабораторни изследвания (на фона на
започната кортикотерапия и анамнеза за неколкократно приложение на депо КС): СУЕ 20 mm/h, Hb 160 g/l, RBC 5.22.10*12/l,
Hct 0.47, WBC 14.29.10*9/l, Plt 334.10*9/l, Neu 80.5 %, Mo 5.6 %,
Ly 10.4 %, Eo 1.7 %, Ba 0.9 %, Neu 11.5.10*9/l, Mo 0.79.10*9/l, Ly
1.48.10*9/l, Eo 0.2.10*9/l, Ba 0.1.10*9/l, Glucose 5.74 mmol/l, ASAT
20 U/l, ALAT 18 U/l, Crea 88.0 mkmol/l, hsCRP 18.9 mg/l, IgE total
192 IU/ml
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КГА: pH 7.37, pCO2 5.03 kPa, SB 21.90 mmol/l,
pO2 9.04 kPa, O2 SAT 93%, tCO2 22.8
mmol/l, BE -3.0 mmol/l.
Рентгенография на синуси: Заключение: Двустранен максиларен и ляво-фронтален
синуит.
Рентгенография на бял дроб и сърце: Б.о
ФИД: ФВК 68%, ФЕО1 45%, ФЕО1/ФВК
67%, ФЕО 25-75% 17%, ВЕД 45%. Положителен БДТ. При изписване: ФВК
103%, ФЕО1 94%, ФЕО1/ФВК 94%, ФЕО
25-75% 66%, ВЕД 99%.
КАП с битови алергени и полени: Отрицателни.
Микробиологично изследване на храчка:
Нормална флора. Кандида отр.
Консултативни прегледи: С УНГ: Дг: Хроничен пансинуит. Носна полипоза. Синдром на задно носно стичане.
Пациентът е изписан след 13 дни болнично лечение с methylprednisolone, Ventolin,
Novphyllin, Symbicort в добро общо състояние, редуцирана кашлица и без данни за бронхоспазъм. Поставена беше диагноза неатопична бронхиална астма и беше препоръчано
медикаментозно лечение след изписването
със Symbicort 160/4,5 мкг 2х2 инхалации и
при нужда. Във връзка с назалната полипоза, риносинуита и ларингеалната дисфункция са изписани промивки с Hypomer, Avamys,
Mydocalm, Deanxit. Във връзка с изолирането
от гърлен секрет на Klebsiella pneumoniae се
започна терапия с Fortum 2x1 g, с препоръка
да довърши антибиотичния курс амбулаторно и да осъществи контролно микробиологично изследване. При персистиране на опалкванията е препоръчано провеждане на T-SPOT.
TB.
2 седмици по-късно на фона на приема
на Mydocalm, пациентът съобщава (анамнестични данни) за сърбящ, генерализиран, неконфлуиращ обрив по тялото и крайниците.
Седмица след това се налага отново хоспитализация поради влошаване на състоянието
на фона на инфекция на ГДП със субфебрили-

тет, пристъпна кашлица, особено през нощта, задух, обилно изпотяване. Съобщава, че
от два дни е с изтръпване и болка на десен
крак и дясна ръка.
Отклонения в обективното състояние:
Леко увредено общо състояние, изразен
експираторен задух, изострено везикуларно дишане, леко удължен експириум,
единични сухи свиркащи хрипове, без нови
обривни единици, единични обриви, предимно по крайниците, в обратно развитие,
с характеристика на васкулитни кожни
промени.
Параклинични изследвания: Лабораторни
изследвания: 24.07: СУЕ 16 mm/h, Hb
161 g/l, RBC 5.13.10*12/l, Hct 0.48, WBC
11.3.10*9/l, Plt 319.10*9/l, Neu 49.3 %, Mo
5.2 %, Ly 11.8 %, Eo 33.4 %, Ba 0.3 %, Neu
5.6.10*9/l, Mo 0.6.10*9/l, Ly 1.3.10*9/l,
Eo 3.8.10*9/l, Ba 0.0.10*9/l, Glucose 4.54
mmol/l, ASAT 21 U/l, ALAT 26 U/l, Crea
114.6 mkmol/l, hsCRP 61.9 mg/l, K 5.2
mmol/l, Na 148 mmol/l.
29.07 (на фона на кортикотерапия): СУЕ
21 mm/h, Hb 149 g/l, RBC 4.80.10*12/l, Hct
0.45, WBC 18.9.10*9/l, Plt 355.10*9/l, Neu 83.9
%, Mo 6.4 %, Ly 9.0 %, Eo 0.5 %, Ba 0.2 %,
Neu 15.8.10*9/l, Mo 1.2.10*9/l, Ly 1.7.10*9/l,
Eo 0.1.10*9/l, Ba 0.0.10*9/l, Glucose 5.2 mmol/l,
Crea 80.0 mkmol/l, urea 5 mmol/l, hsCRP 4.91
mg/l, общ белтък 69 g/l, албумин 31 g/l, K 4.2
mmol/l, Na 148 mmol/l.
КГА: pH 7.40, pCO2 5.57 kPa, SB 24.6 mmol/l,
pO2 6.94 kPa, O2 SAT 86%, tCO2 26.6
mmol/l, BE 0.4 mmol/l.
Урина: б.о. Седимент: един. левк., урати.
Урина-24 ч-Д: 4200 ml.: протеинурия: 1.09
g/24 ч.
ANA screening: Отрицателен.
pANCA: 36.2 U/ml. (< 5-негативен; >/= 5-позитивен)
ФИД: ФВК 69%, ФЕО1 54%, ФЕО1/ФВК
81%, ФЕО 25-75% 29%, ВЕД 58%. Положителен БДТ. При изписване: ФВК
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97%, ФЕО1 83%, ФЕО1/ФВК 88%, ФЕО
25-75% 52%, ВЕД 88%.
Микробиологично изследване на гърлен секрет: Нормална флора. Кандида отр.
Компютърна томография
на гръден кош-HR
Симетрична гръдна клетка. Не се визуализират зони на консолидация двустранно.
Ограничена зона тип „матово стъкло” в дясно в 5-ти сегмент субплеврално , с линеарни
фиброзни промени. Фини линеарни фиброзни
промени и в 10-ти в дясно сегмент субплеврално. Нодули с резки и гладки очертания, разположени съответно в 4-ти сегмент субплеврално, в 8-ми сегмент субплеврално и в 10-ти
сегмент интрапаренхимно. Размерите им са
съответно около 6/5 мм, 9/3 мм и 4/3 мм. Трахея, главни и сегментни бронхи и проследими
бронхиални разклонения – нормално широк
лумен, без данни за задебеляване на стената.
Няма медиастинална и хилусна лимфаденопатия. Плеврални листове – нормална дебелина, без изливи. ССС – срединно разположена.
Няма перикарден излив. На така проведеното
изследване в двата дяла на чернодробния паренхим се визуализират хиподензни окръглени
лезии. Заключение: Описаните промени в 5-ти
сегмент в дясно могат да се свържат с фиброзни изменения. Нодули в дясно с описаната
локализация (вероятно поствъзпалителни).
Лезиите в черния дроб е уместно да бъдат
уточнени с КТ- излследване с контрастна материя в планов порядък.
Магнитнорезонансно изследване на главен
мозък: Единични хиперинтензни в Т2 и
FLAIR лезии в дълбокото бяло мозъчно
вещество в дясно фронтално и темпорално, и в ляво инсуларно. Лезиите не се
съпътстват от фокална атрофия или
експанзия на засегнатия паренхим, както и от перилезионен едем и са с МРхарактеристика на глиозни фокуси. Вентрикулна система – нормална топика и
размери, без компресивно-дислокационни
промени. Арахноидни пространства, базални цистерни, Силвиеви фисури и интерфолиарни сулкуси на малкомозъчните
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хемисфери – недилатирани, свободни. Селарни, супра- и параселарни структури –
в норма. Нормално изобразяване на понто-церебеларните ъгли. Мозъчен ствол
и церебелум – без видими патологични
промени. Очни булбуси и ретробулбарни
структури – в норма. Задебелена лигавица на максиларните синуси, етноидните
клетки, сфеноидния и фронталните синуси. В условията на 3D TOF MRA интракраниалните артериални съдове не
показват аневризмални разширения, стенотични промени и хиперваскуларизирани формации. Заключение: МРТ данни за
глиозни фокуси с описаната локализация.
Пансинуит.
Ехография на коремни органи: Заключение:
Кисти на черен дроб.
Консултативни прегледи: С невролог: 24.07:
Анамнестични данни за изтръпване на
десни крайници от няколко дена, двойно
виждане. Невр. статус: ЧМН: Съхранена окуломоторика, съобщава за размазано виждане, по-изразено при поглед
надясно. Двиг. дейност: Умора на десен
крак. СНР: Лека анизорефлексия-в дясна
ръка по-живи СНР. Няма патологични
рефлекси. Сетивност: Парестезии в десни крайници, без отпадна симптоматика. Коорд. – съхранена. За диагностично
уточняване е необходима КТ на главен
мозък и нова консултация.
С невролог: 28.07: От МРТ – хипопластична
лява вертебрална артерия, удължена и
нагъната базиларна артерия и лекостепенна компресия на ствола, с което в
възможно да се обясни неврологичната
симптоматика. В момента не се налагат
допълнителни изследвания и терапия.
С кардиолог: Заключение: Ехо данни за лека
към умерена левокамерна хипертрофия,
по-изразена базално септално, леко увеличени размери на дясна камера, хемодинамично незначим перикарден излив
50-100 мл пред десните кухини. Запазени
функция и контрактилитет. Необходима
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е контролна Ехокг след 1 месец.
С хематолог: От ДКК мануално St 8%, Sg
45%, Ly 14 %, Mo 5%, Ba 2%, Eo 26%-абсолютен Ео брой 2 938 E/l. Закл: Пациентът е с абсолютна еозинофилия от
ДКК (Ео>10%).
С УНГ: Дг: Хроничен риносинуит. Носна полипоза. Остър катарален ларингит.
Обсъждане: При пациента на базата на клинични, параклинични и данни от образната диагностика се прецени, че се касае за
синдром на Churg-Strauss:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бронхиална астма
Носна полипоза и хроничен пансинуит
Обща отпадналост, фебрилитет, изпотяване, загуба на тегло
Васкулитен обрив
Еозинофилия >10%
pANCA
Протеинурия 1.09 g/24 ч.
ЦНС-диплопия
Полиневропатия
Рецидивиране на оплакванията при спиране на КС терапия

Започна се терапия с methylprednisolonе
160 мг/ден, с подобрение на симптоматиката и коригиране на еозинофилията и нормализиране на острофазовите показатели. Препоръчано беше продължаване ан КС терапия

с титриране на КС доза по схема, с контрол
на ПКК с ДКК, СУЕ и CRP. По отношение на
астмата: Symbicort 160/4,5 мкг 2х2 инхалации и при нужда.
По наши данни това е втория описан
случай в нашата литература за 14 годишен
период, което потвърждава, че заболяването
е рядко.
Проследяване:
08.08: 8 т. methylprednisolonе – СУЕ 14 mm/h,
Eo 0.01.10*9/l (0.00 - 0.06), CRP 7.83 mg/l,
без симптоми
13.08: 6 т. methylprednisolonе – СУЕ 17 mm/h,
Eo 0.12.10*9/l (0.00 - 0.06), CRP 5.1 mg/l,
без симптоми
22.08: 3 т. methylprednisolonе – СУЕ 16 mm/h,
Eo 0.03.10*9/l (0.00 - 0.06), CRP 7.83 mg/l,
без симптоми
29.08: 2 ½ т. methylprednisolonе – СУЕ 25
mm/h, Eo 0.04.10*9/l (0.00 - 0.06), CRP 8.3
mg/l, без симптоми
11.09: 2 т. methylprednisolonе – СУЕ 30 mm/h,
Eo 0.19.10*9/l (0.00 - 0.06), CRP 6.1 mg/l
без симптоми
29.09: 2 т. methylprednisolonе: Eo 4.80.10*9/l
(0.02 - 0.50). Оплаква се от болка и изтръпване на долни крайници. Препоръчано е
повишаване на КС доза поради рецидив
на заболяването.
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Рядко срещана форма
на ангиоедем на увулата
при професионална
експозиция на книжен
прах – клиничен случай
Резюме. Свойствата на книжния прах като алерген са известни в
специализираната медицинска литература. Има съобщения
за алергични реакции и заболявания, които той отключва. В
проучената от нас литература, обаче, се натъкнахме на единични
случаи при които се обсъжда пряка причинно-следствена
връзка между професионалната експозиция на книжен прах и
възникването на ангиоедем. А публикации за локализация на
отока по увулата при въздействие на книжен прах от работната
среда не открихме.
Ето защо считаме, че представения от нас клиничен случай може
да предизвика интереса както на общопрактикуващите лекари,
така и на специалистите от различни области – алерголози,
оториноларинголози, профпатолози и други.
Ключови думи: ангиоедем на увулата, професионална експозиция, книжен прах

A rare form of uvular angioedema due
to occupational exposure
to paper dust – clinical case
Summary. Allergenic properties of paper dust are often mentioned in specialized literature. There are reports of allergic reactions and diseases
unlocked by paper dust. Our literature review though came across
single cases of occupational exposure to paper dust directly causing
angioedem. Moreover, we did not find publications depicting uvular
oedema due to paper dust in the work environment.
	That is why we reckon that the presented here case can draw attention
of general practitioners as well as specialists of different fields – allergy specialists, otolaryngologists, occupational pathologists etc.
Key words: uvular angioedema, occupational exposure, paper dust
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Въведение
Изолираният оток на увулата е сравнително рядко срещана в практиката форма на изява
на ангиоедем (1,2). По-често в алергологичната практика засягането на увулата се явява
част от по-обширно обхващане от алергичната
реакция на намиращите се в съседство тъкани и органи. От друга страна, книжният прах
може да отключи подобен тип оток в съучастие с други фактори и по други механизми
– инфекциозен, иритативен, механичен, токсико-химичен. В проучената от нас литература, обаче, професионалният контакт с този
агент изключително рядко се посочва като
водещ фактор за появата на ангиоедем.Още
по-нетипична и рядко срещана в практиката е
предилекционната зона на едема, а именно в
областта на увулата.
В повечето случаи отокът на „мъжеца” се
асоциира с по-обширен като локализация едем
на меките тъкани на лицето и шията(20). Понякога се съчетава с оток на езика или обхваща хипофаринкса и ларинкса, придобивайки
по този начин характер на известния в литературата едем на Квинке (3,11).
В редица проучвания преобладава схващането за идиопатичния характер на този проблем. Етиологията на увуларния едем е доста
разнообразна(17,18,19). Най-общо, цитираните в медицинската литература фактори могат
да се обобщят в 2 групи – медикаментозни и
немедикаментозни(1,2,3,4,7). Медикаментите,
за които има съобщения, че могат да отключат
този тип оток са :
- инхибитори на ангиоконвертиращия
ензим;
- аспирин;
- нестероидни противовъзпалителни
средства;
- ипратропиум бромид;
- глюкозамин сулфат;
- опиоидни аналгетици;
- рентгеноконтрастни препарати.
От групата на немедикаментозните фактори, за отока на увулата се обвиняват:
- алергени, и то най-често хранителни
(„морски дарове”, лешници, орехи);
- оротрахеална интубация;
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- фаринго-тонзиларни инфекции;
- канабис (12), Ecballium elaterium – растение от семейството на краставиците
(13,14,15,16).
Единични са случаите, за които в медицинската литература се съобщава, че ангионевротичният оток може да се отключи при
пациенти, сенсибилизирани към книжния
прах. Той е известен алерген, но механизмите на действие са не само следствие от сенсибилизиращият му ефект. Праховите частици
оказват и контакно-иритативно въздействие
върху лигавицата на горните дихателни пътища.
За случаи на изолиран оток на увулата
при професионално експонирани на книжен
прах лица, се знае твърде малко. Такива случаи в достъпната медицинска литература почти липсват.
Този факт ни провокира да представим
случай на професионално експониран на книжен прах пациент, при който отокът на увулата
е обективизиран като особена и рядко срещаща се в клиничната практика форма на ангиоедем.
Представяне на случая:
Касае се за мъж на 50 години, приет в
Отделението по Професионални заболявания
и Алергология на Университетската болница в
град Пловдив през 2013г. Хоспитализиран за
диагностика, лечение и експертиза, след което
се проследява амбулаторно.
Източник на информация е медицинската документация на пациента и доброволно
представеният от него снимков материал.
Професионален маршрут
и анамнеза за рискови фактори
от работната среда:
Общ трудов стаж 30 години, от които 15години учител по физкултура, 2години
стругаро-фрезист. От 1994г. е управител на
фирма за производство и дистрибуция на изделия от хартия. В ежедневен професионален
контакт с хартиени материали и продукти –
тоалетна хартия, салфетки, хартия за копиране, тетрадки и други.Същите се произвеждат
и съхраняват на склад. В производствените и
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складови помещения пациентът пребивава по
няколко часа на ден.
Обща и целенасочена
алергологична анамнеза :
Дебют на заболяването през м.януари
2010г, когато се буди през нощта с чувство за
остър недостиг на въздух, пареща болка в гърлото и масивен оток на „мъжеца”. Пациентът сам и
след оглед от съпругата му установяват, че е налице оток на увулата с размери колкото „пръст
на ръка”.
До хоспитализирането му имал още два подобни инцидента.
Пациентът забелязал, че и в трите случая,
отокът се предхожда от масивна експозиция на
прах от хартия. Съобщава и за често „хъркане”,
и „дразнене в гърлото”.
След консултация от специалист-алерголог
е назначен Н1-блокер, приемът на който довел
до постепенно отзвучаване на отока.
При третият инцидент, обаче, при който
отокът бил силно изразен, се налага допълнителна медикация с адреналин и кортикостероиди.
Няма данни за хранителна, медикаментозна
и инсект - алергия. Не страда от зависимости. Не
приема АСЕ – инхибитори.
Фамилна обремененост : необременена фамилна анамнеза по отношение имуно-алергични
заболявания.
Рискови фактори извън работната среда :
„Бивш” пушач.Не консумира алкохол.

Физикален статус с акцент
горни дихателни пътища:
В запазено общо състояние. Ясно
съзнание. Адекватен. Афебрилен.
Розови кожа и видими лигавици.Език и
говор – без особености.
Локален статус – умерено изразен оток
на увулата (снимка 1).
Добре развита гръдна и коремна мускулатура. Цикатрикси от оперативни интервенции в дясна лумбална област след
понесена порезна рана и на гърба - в дясно
до гръбначния стълб на ниво L4-L5. Периферни лимфни въэли не се палпират на
достъпните за целта места.
Дихателна система : Емфизематозен
гръден кош. Хиперсонорен перкуторен тон.
Двустранно отслабено в белодробните основи везикуларно дишане. Хрипове не се
аускултират.
Сърдечно-съдова система : Ритмична сърдечна дейност, нормофреквентна. Сърдечна честота – 72 уд/мин. Глухи
сърдечни тонове. Артериално налягане
120/80 mmHg. Succusio renalis двустранно
/-/ отр. Корем – над нивото на гръдния кош,
мек и неболезнен на палпация.Черен дроб –
на ребрена дъга. Слезка не се палпира увеличена.
Костно-мускулна система правилно
развита за възрастта.

Диагностични процедури:
Табл. 1 Хематологични и биохимични изследвания

Hematology
НGB - 147 g/L
RBC – 5.20 T/L
HCT – 0.483
MCH – 29.1
MCV – 95.5
WBC – 7.0 G/L
MCHC - 336
PLT – 244G/L
ESR – 33 mm

Differential blood
count
Neut. – 45.2%
Lymph. – 32.7%
Eos. – 4.5%
Mono – 10.0%
Baso – 0.5%

Biochemistry
gluc – 5.2 mmol/l
t.prot – 72 g/l
alb – 42 g/l
t.bill – 6.8 mkmol/l
AST – 22 U/l
ALT – 38 U/l
urea – 7.0 mmol/l
crea – 86 mkmol/l
UR AC – 198 mkmol/l
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Табл. 2 Имунологични изследвания
Test
Tot. IgE
C3
C4
C 1 esterase inhibitor

Method

Result

Reference value

ELISA

/-/ отр. <100 IU/ml

<100 IU/ml

nephelometry
nephelometry

1,039 g/l
0,312 g/l

0,61 – 2,09 g/l
0,122 – 0,495 g/l

RID

342 mg/l

95 – 345 mg/l

Табл. 3 Кожно-алергични проби(КАП)
Алергени
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

А1 домашен прах
А2 пух,пера
Б1 тревен полен
Б2 дървесен – 1
Б2 дървесен – 2
Б3 пролетен полен
Б4 летен полен
Б5 късно летен полен
Дерматофагоидес
Книжен прах
Контрола

20 мин.

24 часа

8/8
/-/ отр.
/-/ отр.
/-/ отр.
/-/ отр.
/-/ отр.
/-/отр.
/-/ отр.
/-/ отр.
12/8
/-/ отр.

/-/ отр.
/-/ отр.
/-/ отр.
/-/ отр.
/-/отр.
/-/ отр.
/-/отр.
/-/ отр.
/-/ отр.
/-/ отр.
/-/ отр.

КАП обективизират сенсибилизация към домашен и книжен прах.
Табл. 4 Спирометрия
Показатели
Динамични
FVC
FEV 1.0
FEV1/VC
PEF
MEF 50%
MEF 25%
Статични
VC
TLC
ITGV/TLC
RV/TLC

1
1
%
1/s
1/s
1/s
1
1
%
%

Актуални стойности

% (ECCS)

След бронходилатор (%)

5.91
4.10
60.28
10.18
2.49
0.33

119.3
102.9
76.7
109.2
48.8
15.0

4.55 99.0 + 15.93
3.47 97.3 + 22.24
75.08 99.2 + 25.23
10.74 123.5 – 5.65
3.62 78.0 + 53.75
0.63 35.2 + 28.36

6.80

131.7

4.62 96.7 – 3.35

Заключение : Нормална белодробна вентилация при покой. Тенденция към начална периферна
обструкция със снижение на MEF 25 и MEF 50.
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Снимка 1

Осъществени от специалист – оториноларинголог процедури за диагностично уточняване и оценка на ефекта от предприетото лечение :
1.Индиректна ларингоскопия : без данни
за оток на ларинкса
2.Фарингоскопия : все още с наличен, макар и незначителен оток на увулата(Снимка 2).
Заключение: На основание данните от
общата и алергологична анамнеза, обективизираните чрез професионалната анамнеза рискови фактори в работната среда, субективните оплаквания на пациента, локалния статус,
резултатите от осъществените параклинични
изследвания, тестове, проби и консултацията
със специалист-оториноларинголог се прие за
окончателна диагнозата:
Рецидивиращ ангионевротичен оток на
увулата с водеща професионална етиология.
След приложените терапевтични процедури включващи 5 дневен терапевтичен курс със
системен кортикостероид, Н1-и Н2-блокери в
дози, съответстващи на състоянието на пациента, същият се изписа в добро общо състояние
и пълно обратно развитие на увуларния едем.
Препоръчано е да се преустанови контакта с
източници на прах от хартия материали и продукти.
Обсъждане:
Книжният прах е един от най-раз
пространените алергени. Сенсибилизиращият
му ефект е следствие от съдържащите се в него

Снимка 2

разнообразни алергени и компоненти със сенсибилизиращи свойства – микрокърлежи, плесени, налични и получени при обработката на
хартията субстанции от дървесина с алергичен
потенциал. От друга страна, праховите частици
оказват и иритативен ефект върху лигавицата
на горните дихателни пътища.
Риск от развитие на алергични реакции е
налице при пациенти професионално експонирани на книжен прах, както и на продукти,
произведени от различни дървесни материали.
Независимо от технологията на преработка и
производство, сенсибилизиращият ефект на
тези субстанции се запазва, още повече, че към
тях се добавят и други препарати притежаващи
контактно-иритативно и токсо-химично действие – пълнители, стабилизатори, консерванти, ароматизатори и т.н.
При всеки случай с ангиоедем винаги
следва да се подозира, и съответно да се изключи наследственият, известен още като хередитарен ангиоедем (XAE) (9,10). В конкретния
случай тази форма на ангионевротичен оток се
отхвърля поради негативната фамилна анамнеза и нормалните стойности на изследваните
имунологични показатели (табл.2).
На табл. 5 са представени критериите, които обективизират ролята на професионалния
фактор в етиологията на установените при пациента алергични проблеми.
Те съответстват на утвърдените в професионалната патология критерии за потвърждаване професионалната етиология на дадено заболяване.
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Табл. 5 Критерии обективизиращи ролята на професионалния фактор в етиологията на
установените при пациента алергични проблеми
Трудово-хигиенен Етиологични фактори

Клинични
прояви
(диагнози ,
синдроми)
Обективизира
Aлергени,съдържащи се в 1) Оток на
упражняванaтa
книжния прах.
увулата;
професия и
2) Недостиг
типичните
на въздух;
рискови дейности
3) Хъркане;
(в случая – пряк
4) Пареща
професионален
болка в
контакт с книжен
гърлото;
/ хартиен / прах
5)Сухота
- източник на
алергени).

Изводи :
1. Изолираният оток на увулата е особена и рядко срещаща се в клиничната практика
форма на ангиоедем при професионално експонирани на книжен прах лица.
2. Освен „обичайните заподозрени”,
като фактор в етиологията, отдиференцирането и експертната оценка на случаите с рециди-
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Гратисен
период

Условия за
признаване

1) За атопици – 1) Доказан
не е необходим професионален
контакт;
2) При
2) Параклинични
останалите
изследвания:
форми – от
- ЛОР статус
1месец до 1
( фарингоскопия,
година
индиректна
ларингоскопия)
- ФИД
- KAT
- специфични
антитела

виращ оток на увулата следва да се има предвид и професионалната експозиция.
3. Професионалната анамнеза има своето място и значение в диагностичния алгоритъм при ангионевротичния оток, а уточняването и отстраняването на конкретния отключващ едема фактор от работната среда се явява
ключов момент за ефективно повлияване и
предотвратяване на последващи рецидиви.
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Официална позиция
на Катедрата по алергология при Медицинския
Университет - София относно провежданата
в България антиваксинална кампания
В последно време антиваксиналните настроения у нас стават все поагресивни, разпространяват се бързо и обхващат големи групи от населението, като най-обезпокоителна е ситуацията в оформящата се
интензивно в последните години социална група на свръхинформирани, високообразовани родители с висок социален и материален статус.
Сред тях напоследък набират скорост остро негативни нагласи, изградени на основата на предразсъдъци, заблуди, тенденциозна дезинформираност, митове и особено конспиративни теории за вредата от ваксините. Именно тази таргетна група трябва да бъде обект на особено
внимание и адекватни интервенции от страна на здравните власти и
медицинските специалисти, на медиите и обществото като цяло.
Имунизациите са едно от най-големите постижения в сферата на общественото здраве, довело до успешно ограничаване на разпространението на редица тежки инфекциозни заболявания до степен на пълната
им ерадикация в световен мащаб (постигнато при вариола и очаквано
в пълна степен при полиомиелит), елиминиране в отделни страни и
региони (морбили) или многократно намаляване на заболяемостта и
смъртността (дифтерия, тетанус, коклюш, рубеола, заушка, вирусен
хепатит В, инвазивни хемофилус тип В и пневмококови инфекции) (1).
Рутинната имунизация на деца, юноши и върастни у нас се провежда
според актуализирания в съответствие с препоръките на СЗО и Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) имунизационен
календар (2).
Постигането и поддържането на профилактичния ефект от имунизациите
е в тясна зависимост както от качествата на прилаганата ваксина (безвредност и висока ефикасност), така и от максимално пълното обхващане на подлежащите на имунизация групи от населението. Наблюдаваното през 90-те години на 20-и век епидемично разпространение на
дифтерия в Русия и бившите съветски републики, както и възникналите в момента след период на елиминация взривове от морбили в редица
развити европейски страни, илюстрират последиците от натрупване
на възприемчиво население в резултат от пропуски в обхващането на
подлежащите на имунизация.
Според последните статистически данни от проучването Global Burden of
Disease, публикувани в списание Lancet, морбили се нарежда на седмо
място като причина за смърт при децата под 5 години в световен мащаб
с 82 100 смъртни случая за 2013 г. (3). Водещата причина за смърт са
94

Позиция
инфекциите на долните дихателни пътища като пневмония, следвана
от малария, диария, недохранване, вродени аномалии и менингит. Резултатите показват, че повече деца са починали от морбили през 2013 г,
отколкото от удавяне, пътнотранспортни злополуки или СПИН.
Eпидемиологичните анализи показват, че в голяма част от случаите на отказ
от ваксинации се касае за неправомерно разширяване на противопоказанията за ваксинация, като една от честите посочвани причини за отлагане или освобождаване от имунизация е съмнението за алергия към
ваксините. В резултат, специалисти от Северна Америка и Европа разработват указания за оценка на състоянието и поведение при пациенти
със съмнение за алергия към ваксини с цел да се постигне възможно
най-пълно обхващане на тези пациенти с профилактични имунизации.
Препоръките трябва да послужат на общопрактикуващи лекари и специалисти – алерголози и имунолози за унифициране на подходите и постигане на оптимално ваксинационно покритие при такива пациенти
без да се прави компромис с безопасността. Двата основни ръководни
принципа на препоръките са:
•
Пациентите със съмнения за алергия към ваксини или към компоненти
на ваксина трябва да бъдат прегледани и консултирани от специалист
алерголог
•
Повечето пациенти със съмнения за алергия към ваксини могат да
бъдат ваксинирани безопасно
При съмнение за алергия към ваксини, по време на алергологичната консултация специалистът-алерголог ще прецени риска чрез анализ на
атопичната нагласа и при необходимост ще назначи медикаментозна
профилактика преди извършване на ваксинацията по общите принципи за профилактика на медикаментозна алергия и/или провеждане на
ваксинацията по схеми, намаляващи риска от анафаликсия.
Важно е да се отбележи, че при пациенти с наблюдавана нежелана реакция
след ваксинация не винаги се налага освобождаване от последващо
приложение на същата или други ваксини. Нещо повече, преустановяване на полагаемите ваксинации може да доведе до сериозни здравни
последствия както за индивида, така и за общата популация. Въпреки че може да се проявят нежелани реакции при ваксинация, които
да представляват абсолютни противопоказания за прилагане на нови
дози в бъдеще, повечето нежелани ваксинални реакции не изключват
възможността за последващи имунизации.

Литература:

1. Попов Т., Димитров В., Гачева Н. Експертни препоръки/консенсус относно имунизация на пациенти със съмнение за алергия към ваксини, 2013
2. www.srzi.bg
3. Global burden of disease 2013 http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS01406736(14)61682-2.pdf
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Първо редовно заседание на Българското
дружество по алергология за 2015 година
На 14.02.2015г. се състоя Първото редовно заседание за 2015г. на Българското дружество по
алергология. Модератор на срещата беше проф. Васил Димитров, Председател на Българското
дружество по алергология и Ръководител на Катедрата по алергология при МУ-София и Клиника
по клинична алергология, УМБАЛ „Александровска“.
Лектори на първата научна сесия бяха:
•
Доц. Мария Стаевска, УМБАЛ „Александровска“: Тiotropium Respimat® в лечението
на бронхиална астма: назад към началото?
•
Проф.Тодор Попов, УМБАЛ „Александровска“: Tiotropium Respimat®: на кое да се
радваме повече – на tiotropium’а или на Respimat®’а?
•
Д-р Пламен Яковлиев, Стара Загора: Устройството Respimat® Soft Mist® Inhaler
(SMI) – комфорт за пациента и сигурност за лекаря
На събитието беше представена новата индикация за приложение на tiotropium bromide (Spiriva Respimat®), като допълнителна (add-on) поддържаща бронходилататорна терапия при
възрастни пациенти с астма, които са на контролиращо лечение с комбинация от инхалаторен кортикостероид (>/=800 mcg budesonide/ден или еквивалент) и дългодействащ бета2-агонист и които са имали >/=1 тежки екзацербации на заболяването през предходната
година. Беше поставен акцент и върху важността на вида на инхалаторното устройство за
ефективността на терапията, като участниците в дискусията изразиха своите очаквания
относно резултатите от употребата на иновативното инхалаторно устройство тип „фина
мъгла“ Respimat® SoftMistTM Inhaler в съвременната клинична практика.
По време на дискусията беше обсъден и въпросът за профила на безопасност на Spiriva Respimat®, като бяха цитирани данни от мащабното клиничното проучване
TIOSPIRTM (Tiotropium Safety and Performance in Respimat®) при пациенти с ХОББ, които
затвърждават профила на безопасност и ефикасност на Respimat® SMI и HandiHaler®.
Резултатите също показват, че няма разлика между tiotropium HandiHaler® и tiotropium
Respimat® SMI по отношение на екзацербациите и смъртността, дори при пациентите с
ХОББ и сърдечносъдови нарушения.
Лектори и теми на втората научна сесия бяха:
•
доц. Георги Николов, Лаборатория по Алергия, НЦЗПБ: Дървесни полени и
респираторна алергия – опит за дисекция на алергените
•
д-р Мартин Недялков, Лаборатория по Алергия, НЦЗПБ: Молекулна диагностика
на алергията към брезов полен и появата на орален алергичен синдром

Алергии
Хиперсензитивност
Астма

списание на българското
дружество по алергология

том 12 • N 1 • 2015
Клиничен център по Алергология, Медицински факултет,
Медицински университет – София
София 1431, бул. “Св. Георги Софийски” № 1
Тел./Факс: +359 2 9230 715

МОЖЕМ ЛИ ДА ПРОМЕНИМ
ЖИВОТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
С ТЕЖКА ПЕРСИСТИРАЩА
АЛЕРГИЧНА АСТМА?

XOLAIR® 150 mg
СЪСТАВ: Един флакон съдържа 150 mg омализумаб (omalizumab). След разтваряне един флакон съдържа 125 mg/ml омализумаб (150 mg в 1,2 ml).
ПОКАЗАНИЯ: Алергична астма: Xolair е показан при възрастни, юноши и деца (от 6 до < 12 години) като допълнителна терапия за подобряване на контрола на астмата
при пациенти с тежка персистираща алергична астма, които имат положителен кожен тест или in vitro реактивност към целогодишни въздушни алергени и редуцирана
белодробна функция (при възрастни и юноши – ФЕО1<80%), чести дневни симптоми или събуждания през нощта и множество документирани тежки екзацербации
на астмата, независимо от високата дневна доза на прилаганите инхалаторни кортикостероиди плюс дългодействащ инхалаторен β2-агонист. Хронична спонтанна
уртикария (ХСУ): Xolair е показан като допълнителна терапия за лечение на хронична спонтанна уртикария при възрастни и юноши (на и над 12 години) с незадоволителен
отговор към H1 антихистаминово лечение.
ДОЗИРОВКА: Алергична астма: 75-600 mg – една до четири инжекции Xolair, приложени подкожно на всеки две до четири седмици, съобразно телесното тегло и
изходното ниво на общия серумен IgE. Хронична спонтанна уртикария (ХСУ): 300 mg приложени чрез подкожна инжекция на всеки четири седмици.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Xolair не е показан за лечение на остри екзацербации на астма, остър бронхоспазъм или status asthmaticus; не се препоръчва
внезапното спиране на кортикостероиди; повишено внимание при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане, при пациенти с автоимунни заболявания и имунокомплексни болести, пациенти с висок риск от паразитни инфекции; възможна е поява на локални или системни алергични реакции, включително анафилаксия или
серумна болест; не трябва да се използва по време на бременност и кърмене.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Няма известни.
НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ АЛЕРГИЧНА АСТМА: Много чести: Пирексия (при деца); Чести: Главоболие (много често при деца), реакции на инжекционното
място като подуване, еритем, болка, сърбеж, болка в горната част на коремната област (при деца); Нечести: Фарингит, синкоп, парестезии, сънливост, замаяност,
постурална хипотония, зачервяване на лицето, алергичен бронхоспазъм, кашлица, диспептични признаци и симптоми, диария, гадене, фоточувствителност, уртикария,
обрив, сърбеж, грипоподобни симптоми, подуване на ръцете, наддаване на тегло, умора; Редки: Паразитози, анафилактична реакция, други сериозни алергични
състояния, образуване на антитела срещу омализумаб, оток на ларинкса, ангиоедем. С неизвестна честота: (докладвани след пускането на продукта на пазара):
Идиопатична тромбоцитопения, включително тежки случаи, серумна болест, може да включва повишена температура и лимфаденопатия, алергичен грануломатозен
васкулит (т.е. синдром на Churg-Strauss), алопеция, артралгия, миалгия, подуване на ставите. Нежелани лекарствени реакции при хронична спонтанна уртикария (ХСУ):
Чести: (съобщени при доза от 300 mg в три обобщени фаза III проучвания) синузит, главоболие, артралгия, реакция на мястото на инжектиране, инфекция на горни
дихателни пътища.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лекарството се отпуска по лекарско предписание.
Преди предписване, моля запознайте се с пълния текст на кратката характеристика на продукта (КХП, ЕМА 03.12.2014).
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Обединено Кралство.

Новартис Фарма Сървисиз Инк.
бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов № 44, София 1612
тел.: (+359) 2 489 98 28, факс: (+359) 2 489 98 29

XOL ADV 02/15 BG IAL-7091/17.02.2015

прах и разтворител за инжекционен разтвор

