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Кръстосано реагиращи
въглехидратни детерминанти (CCD)
в алергените. Тяхното значение за
развитие на алергични реакции и
диагностиката на алергията

Много алергени са гликопротеини. Те
съдържат една или няколко комплексни олигозахаридни вериги, свързани с пептидната
структура на алергена. Въглехидратните вериги са съставени от различни захари (маноза, галактоза, N-ацетилглюкозамин, фукоза,
ксилоза и др.). Когато те са свързани към протеиновата част на молекулата чрез аминогрупа образуват т. нар. N-гликани, а когато се
свързват чрез хидроксилна група - О-гликани
(1).
Гликопротеините на растенията и безгръбначните животни (например насекоми като
пчели и оси) се различават от тези на бозайниците.
Те са силно имуногенни за хората и пораждат имунен отговор с продукция на антигликанови антитела, включително и производство на специфични IgE антитела.
Ето защо и проучванията на алергенните
гликопротеини започват още в 60 те години на
миналия век. Пръв Berrens L. свързва, описаните от него лизин-захар детерминанти и участието им в реакциите на окисление, т. нар.
Maillard реакции, с развитието на алергични
симптоми (2).
В края на 70 години Ishihara и сътр. (3) разкриват структурата на бромелаина, протеаза
от ананас. Той е гликопротеин, чиято пептидна
част съдържа две до четири аминокиселини,
т.е. протеинната част едва ли е в състояние да
образува имуногенен епитоп сама по себе си.
Бромелаинът, обаче, съдържа и олигозахарид
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с характерните структурни характеристики на
N-гликанните и затова става модел на тяхното
изучаване.
Връзката между гликопротеините и алергията е направена през 1981 г. в пионерското
проучване на Aalberse, което доказва, че IgE
от серуми на алергични пациенти реагират
кръстосано с алергенни екстракти от различни
храни и насекоми и това се дължи на въглехидратните детерминанти в алергените (4).
През следващите години все по-голям
брой проучвания съобщават, че анти-гликанови IgE участват при in vitro реактивността на
серумите на пациентите към голямо разнообразие от алергени (5,6).
Въглехидратните епитопи са със сходна
структура в различните протеинови семейства
и това определя появата на широка кръстосана
реактивност между различните видове алергени. Именно затова тези епитопи са определени
като Кръстосано реагиращи въглехидратни
детерминанти (CCD).
Два основни мотива изграждат CCD на
N-гликаните:
- свързана ксилоза към ядро от маноза;
- свързана фукоза към проксималния
N-ацетил гликозамин.
Те образуват основната ч ст на два независими епитопа.
CCD на растенията съдържат и двата епитопа, докато гликопротеините на насекомите
само този с фукоза (Фиг. 1).

Обзори
Фиг. 1. Разлика между CCD от растения
и инсекти

Кръстосано реагиращите въглехидратни
детерминанти имат три основни свойства, които определят тяхната имунологична и алергологична значимост:
- Стабилност
Структурата на въглехидратите е постабилна от повечето протеини, както по отношение на термостабилността, така и по отношение на резистентността на въздействието
на стомашно-чревни ензими.
- Кръстосана реактивност
Много често при in vitro диагностика серум, който съдържа анти-CCD IgE антитела,
дава положителни резултати за широка гама
от алергени.
- Толерогенност
Храните, съдържащи CCD, обикновено
се понасят добре от пациенти с IgE антитела
срещу тези детерминанти.
Има данни, че приблизително 20% от пациентите с множествени поленови алергии генерират специфични анти-гликанови IgE към
CCD (7).
Освен това и често наблюдаваната едновременна сенсибилизация към отровата на
пчелите и осите също се дължи на кръстосани
реакции, предизвикани от IgE към CCD (8).
Вече много години дискусиите за клиничното значение на CCD-специфичните IgE антитела не затихват. Преобладаващото мнение
на учените е, че въпреки широкото разпространение на имуногенните гликопротеини
(N-гликани) в алергенните екстракти от поле-

ни, храни от растителен произход и жилещите
насекоми, специфичните IgE към CCD рядко
причиняват клинични симптоми при алергичните пациенти - т. е. както ги определя Altman:
„Кръстосано реагиращите въглехидратни детерминанти са имитатори на алергията” (5).
Има няколко хипотези, които се опитват
да обяснят защо CCD не са способни да предизвикат алергична реакция:
Първата се обуславя на механизма на
развитие на алергичната реакция от бърз тип
(тип I). Както добре знаем, при нея алергичният отговор се задейства чрез оптимално
кръстосано свързване на IgE молекулите, заели техните високо афинитетни рецептори
върху мастоцитите. Кръстосаното свързване
изисква ангажирането най-малко на 2 епитопа
на алергена, които могат са: два пептидни епитопа (А); един въглехидратен и един пептиден епитоп (В), както и на два въглехидратни
епитопа (С).
Ако обаче е налице само един епитоп (D)
или пък само IgE с една специфичност, няма
да има кръстосано омрежване на рецепторите
и няма да настъпи дегранулация на ефекторната клетка.
Тъй като много от протеините са моногликозилирани, т.е. налице е само един въглехидратен епитоп, не се очаква омрежване на
молекулите на антителата и в този случай не
настъпва дегранулация на мастоцитите (Фиг.
2).
Фиг. 2. Възможности за активация на
различни видове алергенни епитопи
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Бромелаинът е добър пример за моногликолизиран протеин и това обяснява неспособността му да предизвиква положителни кожни реакции.
В последствие е доказано, обаче, че
дори гликопротеини с множество N-гликани,
като пероксидазата от хрян, не могат да предизвикат освобождаване на хистамин от човешки базофили, които са сенсибилизирани
с анти-CCD IgE. Тези наблюдения поставят
под съмнение моновалентността на епитопа като обяснение за липсата на биологична
активност на анти-CCD IgE и се изказва алтернативно обяснение, че се касае за нисък
афинитет на взаимодействието между IgE
и гликаните (7). Следователно, обяснението
защо IgE анти-CCD са биологично неактивни
има по-широк обхват и наличието специфични IgE без да се развиват клинични симптоми
е по-общ феномен.
Следващата хипотеза се основава на
факта, че серумите на алергичните пациенти
съдържат значителни количества блокиращи
антитела (вероятно IgG4) с висок афинитет.
Така всекидневната консумация на растителни гликопротеини води до естествена десенсибилизация, дължаща се на оралната имунотерапия с CCD т. нар. «glyco-SLIT” (5).
Има данни, обаче, че в някои случаи при
алергия към целина, домати, тиквички, полен
от маслина анти-CCD IgE могат да предизвикат тежки анафилактични реакции.
Вече знаем много за N-гликаните, но те
не са единствените въглехидратни компоненти на алергените, които са способни да индуцират продукция и да се свързват IgE.
Наскоро, бе доказано че, главният алерген на пелина (Artemisia vulgaris), Art v1
се състои от глобуларен домейн, подобен
на дефензина и богата на пролин, частично хидроксилирана “опашка”. Има данни,
че единичните β-арабинозилови остатъци
свързани хидроксипролиновите остатъци, на
“опашката”на Art v1 изграждат CCD, които
могат да свързват IgE.
Този нов тип въглехидратни детерминанти обяснява разликата в резултатите при
използване на рекомбинантен или естествен
Art v1 за целите на in vitro диагностиката. По4

ниската in vivo реактивност на рекомбинантия Art v1 в сравнение с неговия натурален
пречистен аналог е индикатор за значимостта
на β-арабинозите за развитието на клинични
симптоми при тези пациенти (9).
През последните години един друг тип
кръстосано реагиращи въглехидратни детерминанти привлече вниманието на учените с
възможността си да предизвикат тежки алергични реакции.
Това е галактоза-α-1,3-галактоза или т.
нар. (alpha Gal). Клиничната значимост на
alpha Gal бе установена за пръв път при проучването химерното антитуморно моноклонално антитяло Cetuximab, когато в групата
на лекуваните с него започнали да се развиват
тежки реакции на свръхчувствителност. Установило се, че те се дължат на IgE антитела,
специфични към alpha Gal мотива, свързан с
аспарагина в позиция 88 на мишата тежка верига, която изгражда Cetuximab. Но и индивиди от контролната група без рак също имат
серумни IgE антитела, които са специфични
към това моноклонално антитяло (10).
По-нататъшните проучвания доказаха, че
alpha Gal се експресира често върху клетките
и тъканите на бозайниците, но не и в човека.
Аlpha Gal се оказва клинично значим
хранителен алерген в говеждото, свинското и
агнешкото месо. Той се съдържа и в някои инхалаторни алергени - от котка или куче.
Доказано е, че IgE антителата към alpha
Gal предизвикват генерализирана уртикария,
ангиоедем или т.нар. “забавена анафилаксия”,
които се проявяват 3 до 6 часа след консумацията на говеждо, свинско или агнешко месо
(11).
Тъй като alpha Gal се открива в храносмилателната система на кърежите, тяхно
ухапване може да индуцира продукция на IgE
антитела към alpha Gal. В тази връзка съществуват данни, че разпространението на забавената анафилаксия от червено месо отговаря
на ареалите на разпространение на кърлежите
от вида Amblyomma americanum.
Още един интересен факт, Аlpha Gal е
част от желатина (продукт на говеждия колаген). Ако алергията към желатин се дължи на
alpha Gal, пациенти, които са алергични към
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желатина като цяло, реагират също и на червено месо (12).
Както бе споменато неколкократно, антиCCD IgE обикновено предизвикват „фалшиво-позитивни” резултати при in vitro тестове,
когато се използват натурални алергенни екстракти.
Затова при откриване на сенсибилизация
към храни от растителен произход, главно
зеленчуци, плодове и семена (фъстъци); при
свръхчувствителност към латекс при пациенти с поленова алергия без да са налице професионални рискови фактори; при едновременни положителни тестове с натурални екстракти от инсекти (пчели и оси) е необходимо
провеждане на in vitro тестове за наличие на
анти-CCD IgE.
Във тази връзка са възможни следните
подходи:
- Комбиниране на кръвните тестове за
алергия с in vivo тестове (кожни проби или
плацебо-контролирани провокационни тестове с храни).
- Молекулна диагностика на алергията чрез използване на CCD и рекомбинантни
алергени.
- In vitro изследване след конкурентно
инхибиране със специфичен CCD-инхибитор.
Обикновено се използва се коктейл от три
гликопротеина: бромелаин, пероксидаза от
хрян и аскорбат оксидаза от тиквички.
За откриване на специфичния алерген,
който е отговорен за сенсибилизацията на пациента, днес можем да използваме Молекулна
диагностика на алергията чрез използване на
CCD и рекомбинантни алергени. Днес у нас
това може практически да се направи или
чрез използването на Блотов метод – Euroline
в неговите различни разновидности: за молекулна дианостика на алергията от инсекти
или за диагностика на поленовата алергия
или при определяне на сенсибилизацията към
индивидуални алергенни молекули чрез използването на системата ImmunoCAP.
За определяне на анти-CCD IgE в момента могат да се използват различни CCD алергени: MUXF3 от бромелин, пероксидаза от
хрян или alpha - Gal
Изследването за наличие на анти-CCD

IgE трябва да се извършва рутинно и при диагностика на инсект алергията, тъй като при
около 30-40% от пациентите се наблюдава
двойна позитивност за IgE към отровите от
пчела и оса, но има анамнестични данни за
алергична реакция само след ужилване на
едно от насекомите.
Тъй като in vivo и in vitro тестовете с натурални екстракти не могат прецизно да определят наличието сенсибилизация към инсектните алергени, в случай на двойно позитивни
тестове към натуралните екстракти като найсъвременен подход се прилага молекулната
диагностика (8).
Днес тя включва използването на rApi m1
(фосфолипаза А2) - като маркер за алергия
към пчелна отрова. За доказване на видовоспецифична сенсибилизация към оси се използват rVes v 1 (фосфолипаза А1) и/или rVes
v 5 (Ag 5), а като маркер за кръстосана реактивност – CCD.
Така чрез използването на рекомбинантни компоненти на отровите от инсекти, които
не съдържат CCD, може да се разграничи прецизно двойно положителната синсибилизация след тестовете с натурални екстракти от
пчелна отрова и оси и може най-точно да се
докаже:
- Истинска ко-сенсибилизация към
алергените от пчели и оси.
- Кръстосано реактивни IgE антитела
срещу хиалуронидазата или дипептидилпептидазата
- CCD-зависима кръстосана реактивност между отровите (13,14).
В заключение може да се каже, че широкото използване на in vitro методите в комплексната диагностика на IgE-медиираната
алергия ни изправя пред предизвикателството
да се сблъскваме все по-често с влиянието на
анти-CCD IgE антителата по отношение на
прецизността на диагностичния процес.
И въпреки че вече много години дискусиите за клиничното значение на CCDспецифичните IgE антитела не затихват, повишаването на осведомеността ни за огромния
брой на “фалшиво-положителни” резултати in
vitro, причинени от тях, са довели до разработване на различни подходи за преодоляване
5
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на проблема и за увеличаване на специфичността и прогностичната стойност при определяне на алерген-специфичните серумни
IgE. Защото най-важната цел на диагности-

ката на IgE-медиираната алергия е възможно
най-пълната и точна характеристика на специфичния алергенен профил на всеки отделен
алергичен пациент.
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Алергична бронхопулмонална
аспергилоза:трудната клинична
единица – етиология, патогенеза,
имунологични и образни
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Резюме
Алергична бронхопулмонална аспергилоза (ABPA) е сложна хиперсензитивна р-я в отговор на колонизация на дихателните пътища с Aspergillus fumigates( AF), появяваща се почти изключително
у пациенти с астма и кистична фиброза (CF), манифестираща се с
лошо контролирана астма, повтарящи се белодробни инфилтрати и
бронхиектазии. Въпреки че ABPA е позната от 1950 г., последните
проучвания подчертават важността на Th2 имунното възпаление и
гранулоцитната активация в нейната патогенеза. Разпознаването на
АBPA е с голямо значение и е свързано с подобряването на симптомите на пациентите и забавяне на развитието или превенцията на
бронхиектазиите, които са една от проявите на трайно увреждане на
белите дробове. Факторите на околната среда не могат да бъдат единствените патогенетични фактори, тъй като не всички астматици развиват АВPА, въпреки че са изложени на същата среда. В генетично
предразположен индивид инхалирането на спори на Aspergillus може
да повлияе на дихателните пътища по много начини. Тези спори се
задържат във вискозния спутум на астматични субекти, което предизвиква каскада от възпалителни реакции, които могат да доведат
до астма, предизвикана от Aspergillus, алергична бронхопулмонална
аспергилоза (ABPA) и алергичен Aspergillus синуит (AAS). Съществуват и сериозни доказателства за недостатъчно диагностициране,
поради сложността и липсата на стандартизация на диагностичните критерии. Лечението отдавна се фокусира върху намаляване на
възпалителния отговор с продължителни курсове на перорални глюкокортикоиди (ГК), но в последно време стероидната токсичност и
наличието на нови възможности за лечение доведоха до изпитвания
на перорални азоли, инхалаторен амфотерицин, пулсове интравенозни стероиди, и подкожно приложено анти-IgE моноклонално антитяло omalizumab, като всички те показват доказателства за ефикасност
и намалената токсичност.
Ключови думи: ABPA, кистична фиброза, Aspergillus fumigatus,
skin prick test, глюкокортикоиди, противогъбични средства
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Allergic bronchopulmonary
aspergillosis: the difficult clinical
entity - etiology, pathogenesis,
immunological and imaging studies
(part 1)
Summary
Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) is a complex
hypersensitivity reaction in response to airway colonization of
Aspergillus fumigates (AF), occurring almost exclusively in patients with
asthma and cystic fibrosis (CF) manifested by poorly controlled asthma,
recurrent pulmonary infiltrates and bronchiectasis. Although ABPA has
been known since 1950, recent studies highlight the importance of Th2
immune inflammation and granulocyte activation in its pathogenesis.
Recognition of ABPA is of great importance and is related to improving
patient symptoms and delaying the development or prevention of
bronchiectasis, which are one of the manifestations of long-term lung
damage. Environmental factors cannot be the only pathogenetic factors
since not all asthmatics develop AVPA, although they are exposed to the
same environment. In a genetically predisposed individual, inhalation
of Aspergillus spores can affect the respiratory tract in many ways.
These spores are retained in the viscous sputum of asthmatic subjects,
causing a cascade of inflammatory reactions that can lead to Aspergillusinduced asthma, allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) and
allergic Aspergillus sinusitis (AAS). There is also strong evidence of
inadequate diagnosis due to the complexity and lack of standardization
of the diagnostic criteria. Treatment has long been focused on reducing
the inflammatory response with prolonged courses of oral glucocorticoid
(GC), but recently steroid toxicity and the availability of new treatment
options have led to oral azole, inhaled amphotericin, pulses of intravenous
steroids, and subcutaneously administered anti -IgE monoclonal antibody
omalizumab, all showing evidence of efficacy and reduced toxicity.
Keywords: ABPA, cystic fibrosis, Aspergillus fumigatus,
skinpricktest, Glucocorticoids, Antifungalagents
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Въведение
Алергичната бронхопулмонална аспергилоза (АБПА)е имунологично белодробно
заболяване в резултат на свръхчувствителност към Aspergillus антигени, по-специално
към Aspergillus fumigatus(Af), в условията
на бронхиална колонизация със същата. Af
е убиквитерна сапрофитна плесен, която
може да причини разнообразни патологии
в гостоприемника. Белодробното заболяване в резултат на експозиция на Aspergillus
и недостатъчния адаптивен имунен отговор обхваща спектър на фенотипна тежест,
от обостряне на проста гъбична астма до
тежка астма с гъбична сенсибилизация и до
алергична бронхопулмонална аспергилоза.
Липсата на стандартизирани диагностични критерии за ABPA ограничава оценката за разпространение на това състояние.
Освен това, болестта все още е неправилно
диагностицирана (най-вече като белодробна туберкулоза) в развиващите се страни.
ABPA се появява почти изключително при
пациенти от двата пола с астма или CF, които имат съпътстващата атопия и нейната
диагноза се основава на клинични, биологични и рентгенови критерии. Глобалното
разпространение на пациенти с ‘астма –
АBPА’ се оценява на 2,5%. Честотата на пациентите с ‘CF-ABPA’, според мета-анализ
включително 45 проучвания, проведени от
Maturu и Agarwal e от 3% до 25%, със средна
стойност от 8,9%, с по-голямо разпространение при възрастни в сравнение с децата.
Широкият диапазон на разпространение е
поради хетерогенността на диагностичните
критерии.
Спектърът на свързаните с Aspergillus
респираторни заболявания включва три добре дефинирани клинични категории: алергични манифестации, сапрофитна колонизация на дихателните пътища и инвазивна
болест. Сред алергичните аспергилозни разстройства, най-известната форма е ABPA.

Патогенеза
ABPA е едно от многото заболявания,
свързани с Аf от хиперреактивен имунен отговор към гъбички без тъканна инвазия, която настъпва при имуносупресирани пациенти
(инвазивна белодробна аспергилоза (IPA)).
Комплексната патофизиология на ABPA зависи както от отговора на домакина, така и от
характеристиките на А. fumigatus. Тази сапрофитна, спорообразуваща и повсеместнo разпространена гъбичка е най-често срещаният
тип външна и вътрешна плесен за околната
среда със спори, които оптимално растат при
15 ° C до 53 ° C. Aspergillus fumigatus е пренасян от въздуха филаментозен сапрофитен
вид, който живее в почвата и се среща често
в компоста и в структури, увредени от водата.
Спорите сe инхалират лесно (диаметър 2 μm
до 5 μm), заселват се в дистални и терминални
дихателни пътища, където при благоприятни
условия (мукус) покълват в хифи. Хифите са в
състояние да освободят протеази, които са отговорни за разграждането на епителния клетъчен слой. В резултат на това разпространението на антигени се улеснява чрез бронхиален
епител. Веднъж разпознат от антиген-представящите клетки, последният активира имунния
отговор на гостоприемника чрез освобождаване на специфични цитокини и чрез представяне на антигени на А. fumigatus на наи-
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функция, инхалиранитеконидии на Aspergillus се изчист
Aspergillusfumigatus е вид, който има огромна вирулен
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допринасят за неговия патогенен потенциал, водещи до
нават към ABPA. Уязвимите гостоприемници
вните Т-ly, индуциращи засилен Th2 отговор
както
и
инвазивни
гъбични
заболявания. Само малък
(специфичен към ABPA) вместо Th1 отговор.
включват лица с кистозна фиброза или астма.
Th2 цитокините (IL-4, IL-5, IL-13) стимулират
И дветегъбичките
популации имат аномалии
в защитата
развиват
чувствителност
към
и
още
по-малк
В лимфоцитите, за да продуцират специфична лигавиците на дихателните пътища, вклюни IgE към Аf, които отговарят за реакция
чително мукоцилиарния
клирънс и функция- вкл
преминават към ABPA. Уязвимите
гостоприемници
на свръхчувствителност тип I в дихателните
та на епителните клетки. Няколко генетични
пътища, характеризираща се с натрупване
фактора са идентифицирани,
че са свързани
с
И двете популации имат аномалии
в защитата
на лигавиц
на еозинофили, причиняващо локални възпаподатливост към ABPA. CF и пациенти с астление. В гостоприемник с нормална имунома, които експресират HLA- DR2 и / или HLAмукоцилиарнияклирънс
логична
функция, инхалираните конидии на и функцията на епителните
DR5 алелите, са изложени на голям риск от
Aspergillus се изчистват от дихателните пътиразвитие на ABPA.
разлика от тях, изглеж- към
идентифицирани,
че е вид,
са свързани
с Заподатливост
ща.
Въпреки това, Aspergillus fumigatus
да,
че
генотипът
HLA-DQ2
осигурява защита
който има огромна вирулентност и имуное-чувствителността
е свързана
експресират
/ ABPA.
илиABPA
HLA-DR5
алелите,
са
фективни
свойства, коитоHLAдопринасятDR2
за него- и от
с
няколко
генетични
полиморфизма.
Поливия патогенен потенциал, водещи до неговото
ABPA. За
разлика
тях, изглежда,
чесегенотипът
HLAморфизъм на IL-4RA
появява при 95% от
преобладаване
при алергични,
кактоот
и инвапациентите с АВРА и стимулира В- клетъчно
зивни гъбични заболявания. Само малък прочувствителността
е
свързана
с няколко
генетични
IgEизотипно
превключване.
IL-10 промотор-поли
цент от колонизираните индивиди развиват
ните полиморфизми промотират специфичен
чувствителност към гъбичките и още по-малка
появява
при
95%
от
пациентите
с АВРА и стимулира В
част от тези чувствителни пациентите премиза Af Th2 отговор.
IL-10 промоторнитеполиморфизмипромотират специфич

При човек с нормална имунна система и нормална белод
на Aspergillus не води до заболяване. Ако гостопр
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Тежка астма с фунгалнасенсибилизация ( SAFS)

При човек с нормална имунна система и
ци e oписана отделна единица, наречена тежка
нормална
белодробна
инхалаци- разпространението
астма с фунгалнасенсибилизация
(SAFS).ДиаВ подгрупата
наархитектура,
тежки астматици
на гъбичнатасенсибилизац
ята
на
спори
на
Aspergillus
не
води
до
заболягностични
критерии
за
SAFS
са:
тежка
(лошо
варира до 75% при изискващите многократни хоспитализации. Тъй
като това
ване. Ако гостоприемникът е имунокомпромеконтролирана) астма; положителен SPT за
клинико-терапевтични
последици
oписана
отделна заединица,
наречена те
тиран,
има необичайна белодробна
архитекту- e фунги
(не задължително
вида Aspergillus)
ра
или развива реакции на свръхчувствителили invitroкритерии
антифунгални
IgE иса:
тотални
фунгалнасенсибилизация
(SAFS).Диагностични
за SAFS
тежка ( лошо
ност
към
Aspergillus,
следните
пет
белодробни
IgE<1000
kUL
-1.
Обичайно
се
откриват
астма; положителен SPT за фунги ( не задължително запози-вида As
заболявания могат да доведат до: инвазивна
тивни SPT към една или повече фунги, липinvitroантифунгалниIgE
и тотални
kUL -1. иОбичайно
се откриват
позит
аспергилоза;
хронична некротизираща
аспер- IgE<1000
сват брнхиектазии
мукусни запушалки,
нагилоза;
асперогилома;
хиперсензитивен
лице са негативни
серумни
преципитини
към са нега
една или
повече фунги,
липсватпневбрнхиектазии
и мукусни
запушалки,
налице
монит;
алергична
бронхопулмонална
аспергиAspergillus.
Обещаваща
е
ролята
на
антифунпреципитини към Aspergillus. Обещаваща е ролята на антифунгалните медикаменти
лоза (АБПА) при астма; или кистозна фиброгалните медикаменти. Важно е да се разграниразграничи
SAFS
от иABPA.
чеSAFS
SAFS
можеИзглежда,
да бъдечесъвсем
различна
еди
за
(CF). Атопичната
астма
тежката Изглежда,
астма с
чи
от ABPA.
SAFS може
да
ABPA може
да се появи
и са
при
леки илибъде
умерени
Всетъй
още
е известно к
фунгална
сенсибилизация
(SAFS)
свързани
съвсем астматици.
различна единица,
катоне
ABPA
ссъс
IgE срещу
Aspergillus.
може
да
се
появи
и
при
леки
или
умерени
астSAFS в крайна сметка ще преминат към ABPA / алергични бронхопулмо
матици. Все още не е известно колко пациенти
(ABPM).
Тежка астма с фунгална
със SAFS в крайна сметка ще преминат към
сенсибилизация (SAFS)
ABPA / алергични бронхопулмонарни микози
Патогенезата
до голяма
остава спекулативна. Въпреки че, кониди
В подгрупата на
на ABPA
тежки астматици
раз-степен
(ABPM).
пространението
на
гъбичната
сенсибилизация
Патогенезата инертни
на ABPA допоради
голяма степен
повсеместно разпространение, те са имунологично
наличието на
е високо и варира до 75% при изискващите
остава спекулативна. Въпреки че конидиихидрофобин.( Rod A hydrophobin). Притепациенти
с астма и CF, дефектнияклирънс
многократни хоспитализации. Тъй като това
на Af са с повсеместно разпространение,
дихателните
пътища им позволява
в хифи. При
болните
може
да има клинико-терапевтични
последи- да покълнат
те са имунологично
инертни
поради предразполож
нали-

ABPA присъствието на Af вероятно се дължи на няколко дефекта във вроде
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чието на повърхностен хидрофобин (Rod
A hydrophobin). При пациенти с астма и CF,
дефектния клирънс на конидии в дихателните пътища им позволява да покълнат в хифи.
При болните предразположени да развият
ABPA присъствието на Af вероятно се дължи
на няколко дефекта във вроден и адаптивен
имунитет. По време на растежа и метаболизма
на гъбичките се освобождават няколко белтъка, които могат да активират и да увредят епитела на дихателните пътища. Вродените имунни клетки разпознават гъбичните продукти
(патоген-асоциирани молекулни структури
(PAMP’s)) като бета-глюкан, хитин, галактоманан и галактозамино-галактан чрез PRR’s
(pattern recognition receptors) като TLR’s (toll
like receptors), NOD-like receptors (nucleotidebinding oligomerization domain-like receptors)
или complement receptor 3 (CR-3). PRR’s,
присъстват върху епитела и върху „професионалните“ антиген-представящи клетки (APCs)
като дендритни клетки. Впоследствие се наблюдава освобождаване на хемокини и цитокини, които “дирижират” адаптивния имунен отговор, медииран от Т-хелперниклетки.
Обикновено Th1 CD4 + Т-клетъчният отговор срещу Aspergillus води до изчистване на
Aspergillus чрез макрофаги и неутрофилно-медиирана фагоцитоза. За разлика от инвазивната
аспергилоза (до голяма степен свързана с
неутропения и / или
дисфункция на макрофагите), патофизиологията на ABPA
произтича от имунното отклонение към
Th2 отговор и компоненти на еозинофилното възпаление, което предполага различни имунопатогенни механизми. Активирането на PRR’s
също така стимулира
ILC’s ( вродени лимфоидни клетки) към
Th2 диференциация.
Епителните и ден-

дритни клетки задвижват Th2 диференциацията чрез Th2 поляризиращи хемокини (CCL17)
и цитокини (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-25, IL33, тимо-стромален лимфопоетин (TSLP). В
допълнение, CCL17 активира регулаторните
Т-клетки, за да потисне Th1 и макрофагиалния отговор. За разлика от Th1 активацията,
Th2 отговора не елиминира Аf. Вместо да се
изчистват гъбичките, анормалният имунен отговор предизвиква дълбока възпалителна реакция с дегранулация на мастоцити, приток
на голям брой възпалителни клетки (неутрофили и еозинофили) и IgE (общ и A.fumigatus
специфичен) синтез. Получените IgE антитела
предизвикват мастоцитна и базофилна дегранулация при излагане на A. fumigatus алергени. Това причинява характерните патологични
находки при ABPA, а именно еозинофилна
пневмония, бронхоцентрична грануломатоза,
мукусни запушалки и бронхиектазии.Очевидно е, че екзацербациите на ABPA са резултат
от хиперактивен имунен отговор към преходно колонизиране на Af в трахеобронхиалното
дърво. Постепенно започват да се изясняват
механизмите, които изместват Т-клетъчния
отговор към Аf от Th1, в посока на Th2 отговор.Установено е, че Aspergillus инхибира
интерферон β (IFN-β) сигнализирането чрез
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JAK-STAT1 пътя, който редуцира хемокин
CXCL10, като по този начин отклонява епителния отговор от Th1 и към Th2.
Имунологични изследвания,
използвани при оценката на ABPA
- Aspergillus skin test: Кожният тест
срещу Aspergillus е сурогатен маркер за диагностициране на алергична сенсибилизация
срещу Aspergillus fumigatus. Незабавната
кожна свръхчувствителност към A. fumigatus
антигени показва наличието на IgE антитела,
специфични за A.fumigatus. Тип 3и тип 4 реакциите не предлагат допълнителна информация и не се препоръчват. Тестуването може
да се извърши чрез инжектиране на екстракт
от Aspergillus или интрадермално (IDT) или
като тест с убождане (skin prick test - SPT).
Когато и двата са налични, първо трябва да се
направи SPT и ако e отрицателен, някои пациенти могат да демонстрират свръхчувствителност само при IDT. Чувствителността на положителния резултат при диагностицирането
на ABPA е около 90% въпреки, че до 40% от
астматиците без ABPA могат също да покажат
отговор от тип 1 към антиген на Aspergillus.
Интрадермалните тестове са по-чувствителни
в сравнение със SPT.
Кожният тест за Aspergillus има няколко
ограничения, вкл. изискване за стандартизиран антиген и правилно изпълнение от обучен
персонал, и двата от които са обект на огромна
вариабилност. Също така съществува потенциален риск от анафилактични реакции към
инжектирания антиген и последващо изискване за възможности за реанимационни мероприятия. Освен това пациентът трябва да бъде
наблюдаван в продължение на един час за тип
1 реакция. В скорошно проучване, интрадермалният кожен тест, използващ антигенен
екстракт, предлага чувствителност, варираща
между 88 и 94%. По този начин, кожният тест
към Aspergillus като скрининг инструмент
може по принцип да пропусне около един на
всеки десет пациенти с ABPA и не се препоръчва.
- A. fumigatus-specificIgE: Повишените IgE антитела срещу A.fumigatus се считат
за отличителен белег на ABPA. Има обаче
противоречия по отношение на пределната

стойност при диагностицирането на ABPA.
Работната група ISHAM (International Society
for Human and Animal Mycology) предлага
гранична стойност>0.35 kUA / L (извършена
чрез флуоресцентен ензимен имуноанализ),
за диагностициране на сенсибилизация към
Aspergillus и ABPA, въз основа на експертно
мнение и консенсус. Впоследствие в проучване, включващо 372 пациенти с астма, е установено, че специфичния за Af IgE> 0.35 kUA/L
има чувствителност и специфичност от 100%
и 66,2%, съответно при диагностицирането
на ABPA. Така, с чувствителност от 100%,
IgE<0,35 kUA / L е добър тест за „изключване“ и трябва да се използва като скринингов
тест за ABPA. Въпреки че е добър скринингов
тест, IgE специфичен за A. fumigatus има ограничена полезност по време на проследяване.
В едно скорошно проучване беше установено, че тенденцията на специфичен IgE за A.
fumigatus след лечението е непредвидим. Общият серумен IgE се понижава средно с 52%,
докато IgE специфичен за Af нараства (вместо
очаквания спад) при половината от индивидите след лечението. По време на екзацербация,
докато нивата на IgE се повишават при всички
пациенти, IgE специфичен за Af се е увеличил
само с 38%, което го прави ненадеждно изследване по време на проследяването.
-Total IgE:Серумният общ IgE е полезно изследване както в първоначалната диагностична работа, така и по време на проследяването. Нормалното ниво на IgE (при липса
на системна глюкокортикоидната терапия)
изключва ABPA като причина за настоящите
симптоми на пациента. Пределната стойност
за общия IgE е противоречива и варира от 4171000 IU / mL. В момента са предложени три
пределни стойности за общ IgE,> 417 IU / mL
(1000 ng / mL) от групата на Patterson, > 500
IU / mL (CF консенсусни критерии) и стойност> 1000 IU / mL (2400 ng / mL) от групата
ISHAM. За съжаление, поради широкото вариране на IgE стойностите при здрави хора, при
тези с атопия и при ABPA, може да е трудно да
се предложи единична стойност, която да разграничава надеждно ABPA от тези без. Пределна стойност > 1000 IU / mL понастоящем
се препоръчва за диагностициране на ABPA.
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По време на проследяването серумните нива
на IgE започват да намаляват, но не достигат
нормалната стойност.Най-ниската стойност,
постигната след лечението (съответстваща на
клиничното и рентгенологично подобрение),
се приема като „нова“ базова за дадено лице.
Увеличаващо се ниво (> 50% от „новата“ базова стойност) от общия IgE заедно с влошаването на респираторните симптоми и появата
на съответни рентгенологични находки предполага обостряне на ABPA.
- Total eosinophil count:Броят на еозинофилите се повишава при ABPA, а ABPA попада в категорията нa синдром, характеризиращ
се с белодробни инфилтрати с еозинофилия.
Въпреки това, еозинофилията в периферната
кръв е неспецифичен белег, наблюдаван при
безброй нарушения. Освен това, степента на
белодробната еозинофилия е далеч по-голяма
от периферната еозинофилия при ABPA, с
малка корелация между двете. Пациентите,
получаващи перорални стероиди, могат да
имат по-ниски или нормални нива на еозинофили. Така общият брой на еозинофилите в
периферната кръв е слаб скринингов тест за
ABPA. Работната група на ISHAM предлага
брой на еозинофилите в периферната кръв>
500 клетки / μL като пределна за диагнозата
на ABPA.
-IgG срещу Af: Откриването на IgG антитела срещу Af е полезно изследване при диагностицирането на ABPA. Специфичните за
A. fumigatus IgG антитела традиционно се откриват, като се използва техника на двойна дифузия на Ouchterlony (Aspergillus precipitins).
При пределна концентрация от 27 mg A / L,
чувствителността и специфичността на Afспецифичния IgG е 89% и 100% съответно при
диагностицирането на ABPA, което го прави
добър приемлив тест.
Oбразни методи при оценката на ABPA
- Ро-графия на гръден кош. Рeнтге
нографията на гръдния кош е нормална при
почти 50% от пациентите с ABPA и по този
начин има ограничена стойност като скрининг.
Въпреки това е полезно изследване при диагностицирането на АБПА. Например, наличието на преходни помътнявания или „пръст
в ръкавица“ при пациенти с астма са силно
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показателни за ABPA. Също така е полезно
изследване по време на проследяването, тъй
като се избягва нуждата от повторение на CT
изследване. Наблюдения като консолидация,
лобарна или сегментна ателектаза, лентовидни сенки или тип „паста за зъби“, „сенки на
трамвайна линия“, „пръст в ръкавица“ представляват активно заболяване, които изчезват
след лечението. Тип „паста за зъби“ и „пръст в
ръкавица“ представляват слузни запушвания.
Постоянните промени се изразяват в „пръстеновидни сенки“ и тип „сенки на трамвайна
линия“ и те показват наличието на бронхиектазии.
- Компютърна томография с висока
резолюция (HRCT): HRCT на гръдния кош
е предпочитано рентгенологично изследване
при ABPA, тъй като позволява по-добра оценка на разпределението на бронхиектазиите и
открива други аномалии като центрилобуларни нодули, които не се констатират на рентгенова снимка на гръдния кош. Бронхиектазиите и мукоидните запушалки са класическите
открития при ABPA, но има множество други,
които могат да се проявят със CT при ABPA.
Пациентите с ABPA без аномалия на HRCT на
гръдния кош се означават като серологични
ABPA (ABPA-S). Тази категория остава област
с несигурно клинично значение, тъй като не
е ясно дали тези индивиди представляват по
своята същност по-малко агресивна форма на
ABPA,или по-ранна „продромална“ фаза, която все още не е прогресирала до явно структурно увреждане на белите дробове. Централните бронхиектазии се считат за отличителен белег на ABPA. Слузните запушалки са
често срещана находка при ABPA.
Други изследвания:
- Функционално изследване на белия
дроб: Спирометрията помага при демонстрирането на обструкция на въздушния поток;
обаче, нормалната спирометрия не изключва като диагноза нито астма, нито АБПА. Не
трябва да се използва при взимането на решения за скрининг или лечение.Спирометрията
помага при оценка на тежестта на увреждането на белодробната функция и по този начин е
полезен инструмент по време на мониторира-
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нето. Бронхиалният провокационен тест с антигени на Aspergillus може да причини тежък
бронхоспазъм и трябва да се избягва.
- Спутумни култури за Аf: Присъствието на Af в проби от храчка не е задължително за диагностика на ABPA, тъй като гъбата
може да се появи и при други белодробни заболявания, дължащи се на тяхната повсеместност. Ролята на спутумната култура (ако може
да се получи изолат) се състои главно в изследване на чувствителността (фенотипни и /
или молекулярни тестове) на организма към
противогъбични средства.
Рекомбинантни Aspergillus антигени: Откриването на антитела, специфични
за A. fumigatus, е компонент от съществено
значение при диагностицирането на ABPA.
Въпреки това, повечето от настоящите методи
използват необработени антигени за откриване на тези антитела. Смята се, че те нямат
възпроизводимост, могат да реагират кръстосано с други антигени и да дадат фалшиви
положителни резултати. Скорошният технологичен напредък даде възможност за клониране на няколко белтъка от Af. Редица рекомбинантни протеини, а именно Aspfl, Aspf2,
Aspf3, Aspf4, Aspf6, са оценени при АВРА и
сега са достъпни за търговски цели с оглед
използване в клинични условия. Резултатите
от някои изследвания, оценяващи тези рекомбинантни антигени в серологичната диагностика на ABPA показват, че IgE антитела срещу Aspf1 и f3 се наблюдават както при сенсибилизация с Aspergillus, така и при ABPA, докато Aspf4 и Aspf6 се наблюдават специфично
при ABPA. Asp f 1, f 2 и f 4 могат да се считат
за специфични алергенни компоненти,докато
Asp f 3 и f 6 се считат за кръстосано реактивни алергенни компоненти.
- Кръстосана реактивност на гъбични
алергени и концепцията замолекулярна
алергична диагностика
Причината за кръстосана реактивност
между суровите гъбични екстракти е, че те
съдържат кръстосано реагиращи алергенни
протеини (пан-алергени),които присъстват в
много различни видове, и принадлежат към
едно и също протеиново семейство. Многобройни алергенни протеини са били иденти-

фицирани като кръстосано реактивни алергенни протеини. Полизахаридите също могат
да бъдат причина за кръстосаната реактивност на гъбичните алергени. Тъй като суровите екстракти на A. fumigatus съдържат такива
кръстосано реактивни алергенни протеини,
явната сенсибилизация към суровия екстракт
от А. fumigatus невинаги индикира истинска
сенсибилизация към А. fumigatus. Например,
астматичните пациенти с клинична алергия
към Alternaria могат да имат повишени IgE
към A. fumigatus, дори когато пациентите не
са изложени / сенсибилизирани към алергенни протеини от Af, дължащи се на кръстосана реактивност между пан-алергените. Друг
пример за подобна мимикрия на сенсибилизация към A. fumigatus е коморбиден атопичен
дерматит (AD) при пациенти с астма. АD е
силно свързан с трансдермалната експозиция
и сенсибилизация към Malasseziaspp., и някои
пациенти с AD показват маркирано повишаване на нивата на IgE към Malasseziaspp., което води до позитивиране на IgE към Аf, поради кръстосаната реактивност между техните
общи пан-алергени. Този феномен е сериозно ограничение в серологичната диагностика на гъбична алергия, използвайки сурови
екстракти. Наскоро, измерването на IgE към
алергени (алергенни компоненти), които са
или пречистени от естествените си източници, или произведени като рекомбинантни протеини, са станали достъпни за диагностика на
алергични заболявания. Молекулярно-базираната алергична диагностика, официално известна като компонентна диагностика, е подход в алергичната диагностика, използвайки
пречистени естествени или рекомбинантни
алергенни молекули вместо сурови алергенни
екстракти. Едно от най-важните предимства
на молекулярната диагностика е способността й да различава истинската сенсибилизация
от сенсибилизацията, дължаща се на кръстосана реактивност, след оценка на профила
на специфичните алергенни компоненти и
кръстосано реагиращите такива.
Пациентите с позитивни IgE към Asp f
1 / f 2 могат да покажат висок риск от ABPA.
Всички пациенти с положителен IgE към Asp
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позитивни

негативни

f1/f2 трябва да бъдат подложени на други диаг
от кръстосана реактивност от сенсибилизация
ностични изследвания за ABPA, включително
към други гъбични алергени, различни от Af.
преципитиращи антитела и СТ на гръдния кош,
Поради това, повтарящи се спутумни проби,
докато пациентите, които са серонегативни за
вкл. мукус-аспириран чрез бронхоскопия, моIgE към Asp f 1и f2, трябва да бъдат подложени
гат да бъдат информативни особено за такива
на други диагностични изследвания за ABPA,
пациенти, тъй като резултатите от културата
ациентитесамо
с позитивниIgEкъмAsp
f
1
/
f
2
могат
да покажат висок риск от ABPA.Всичк
когато пациентите имат други клинични
могат да предполагат, че истинските причинициентис положителен
IgE къмABPA.
Asp По
f1/f2
трябва да
на други диагностичн
признаци, предполагащи
отношетелибъдат
са тезиподложени
гъбички.
Aspf6-моно-сенсибилизираните
пациследванияниезанаABPA,
включително приципитиращи
антитела и СТ на гръдния кош, докат
Заключение
енти моделът показва ко-морбиден AD (атоциентите,пичен
които
са
серонегативни
за
IgEкъмAsp
f
1и
f2 трябва да бъдат подложени на друг
дерматит) и най-нисък риск от ABPA.
агностични
за ABPA,
пациентите
имат въпреки
други клинични
признаци
В заключение,
че е едно от
Катоизследвания
цяло, ко-морбидния
AD при само
пациенкогато
тите
най-разпространените пациенти
разстройства
от показв
с астма затруднява
диагнозата ABPA,
тъй като
едполагащиABPA.
По отношение
на Aspf6-моно-сенсибилизираните
моделът
Aspergillus, патогенезата на ABPA остава ненякои пациенти с тежък AD показват кръсто-морбиденAD(
атопичендерматит) и най-нисък риск
от ABPA.Като цяло, ко-морбидния AD пр
ясна. Известно е, че ABPA е прекомерен Th2
сано реактивен IgE отговор към А. fumigatus,
циентите повишаване
с астма затруднява
диагнозата
като някои
пациентинас А.
тежък
AD показва
отговор
срещу продукти
fumigatus,
на еозинофилите
в кръвта ABPA,
и зна- тъй
колонизиращ
дихателните
пътища на пациповишение
на общия IgE.
ъстосано чително
реактивен
IgE отговор
към А. fumigatus,
повишаване
на еозинофилите
в кръвта
енти с астма и кистозна фиброза. Трябва да
Съгласно концепцията за молекулярна
ачително диагностика,
повишение отговорите
на общияна
IgE.
има висока степен на подозрение за ABPA
IgE за Asp f1 и
при проследяване на всеки пациент с бронf2 се считат за резултат от експозицията към
ъгласно концепцията
за
молекулярна
диагностика,
отговорите
IgE за Asp
f1 и f2 се
хиална астма на
независимо
от тежестта
илисчитат з
алергени на Аf секретирани в дихателните
нивото на контрол.
Имунологичните
отго-Обратно
Обратно, отрицателните
IgE за
f1 секретирани
зултат отпътища.
експозициятакъм
алергени
наAspАf
в дихателните
пътища.
вори на пациента имат централно място в
и f2 при пациенти, отговарящи на критериите
рицателните
f1 и f2че при
пациенти, патогенезата
отговарящии те
насакритериите
ABPA, могат д
основните детерминанABPA,IgE
могатзадаAsp
предполагат,
IgE серопозиедполагат,тивността
че IgEсеропозитивността
суровия
A. клиничните,
fumigatus биологичните,
е резултат от
кръстосан
ти на
патолокъм суровия A. fumigatus е към
резултат

активност от сенсибилизациякъм други гъбични алергени, различни от Af. Поради това
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гичните и рентгеновите характеристики на
това разстройство. ABPA може да предхожда
клиничното разпознаване на разстройството с много години или дори десетилетия и
често е погрешно диагностицирана като различни белодробни заболявания. Тъй като
пациентът с ABPA може да бъде минимално
симптомен или асимптомен, всички болни с
бронхиална астма трябва да бъдат рутинно
изследвани с кожен тест на Aspergillus. По-

настоящем най-добрият начин за скриниране на чувствителни пациенти за АВРА е
специфичният IgE към A. fumigatus. При пациенти с асперигилна свръхчувствителност,
допълнителните имунологични изследвания
са основни за диагностициране ABPA преди
развитието на бронхиектазии, които са лош
прогностичен маркер в естествената история на заболяването.
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Обзори
Силвия Новакова
УМБАЛ”Свети
Георги” – Пловдив

Придържане към лечението на
алергичен ринит: трудност и
възможности за подобряване
Резюме
Придържането към терапията е важен компонент за
оптимизиране на изхода от нея. В лечението на алергичния ринит
често се установява непридържане към терапията.
Цел на настоящия обзор е да се представят пречките пред
придържането към терапията на алергичен ринит. Представени са
възможни стратегии за подобряване на придържането на базата на
обобщен опит от прoучвания по този важен практически проблем.
Изводът е, че това е предизвикателство и за самия лекар, който лекува
едно заболяване, което е с вариабилност на симптомите. Приемането,
че лечението е споделено съгласие между пациент и лекар и че то е
гъвкаво, е важна стъпка към придържане към него.
Ключови думи: алергичен ринит, придържане, трудност,
стратегия
Summary:
Adherence to treatment is an important component in optimizing of
the outcome. In the treatment of allergic rhinitis low adherence is frequent.
The aim of the current review is to present barriers of adherence to
treatment of allergic rhinitis and strategies to overcome them on the base
of summarized experience from studies of that important problem.
The conclusion is that that adherence is a challenge for the physician
who cures a disease with variability of symptoms. Accepting that treatment
is an agreement between patient and physician and it is flexible is an
important step to adherence to therapy.
Key words: allergic rhinitis, adherence, barriers, strategies

“Непридържането
към
продължи
телната терапия сериозно компрометира
ефективността на лечението, което се
превръща в значим проблем за здравето на
населението по отношение както на качеството
на живот, така и на икономиката” Световна
здравна организация (СЗО)
В лечението на алергичния ринит често
се установява непридържане към терапията.
От една страна това е част от общия проблем
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с всички хронични болести, които изискват
продължителна терапия. Допълнителна при
чина е и фактът, че се касае за заболяване,
симптомите на което са вариабилни, а от па
циента се изисква, да приема терапия и тога
ва когато няма изразени оплаквания. Това
допринася за намаляване на придържането
към лечението.
Придържането към терапията (adherence)
е важен компонент за оптимизиране на изхода

Обзори
от нея. Според СЗО терминът „придържане”
отразява степента, до която пациентът приема
и провежда договорено лечение1. Това е
различно от комплайънс (compliance), който
може да се дефинира като постоянство и
точност, с които пациентът следва предписания
от лекаря режим. В този смисъл комплайънсът
е част от придържането към терапията.
Отношението на пациентите към лечението
се дефинира с още две понятия – постоянство
(persistence) и съгласуване (concordance)
(табл. 1). Придържането към терапията е сбор
от комплайънс, постоянство и съгласуване.
Според дефиницията, придържането означава
взето от пациента решение за неговия лечебен
план.
Дефиниция
Придържане (Adherence)

Комплайънс (compliance)
Съгласуване (concordance)

Постоянство (persistence)

Какво се знае за придържането към
терапията:
1. Придържането е активно.
Изисква се активно участие от страна на
пациента и съгласуваност с лекаря за лечебния
план.
2. Придържането е постоянство.
Придържането представлява цялостно
поведение, което се простира от неприемането
на терапия при липса на симптоми до избора
да се лекува подлежащо възпаление и да
се приема терапия ежедневно и в дните

без наличие на симптоми. Точно този
избор прави възможно нарушаването на
придържането поради неудобство, трудности
или лични съображения за безопасност или
полза 2. Има достатъчно данни, че 50% от
пациентите не се придържат към терапията
поне в част от времето за лечение 3, 4. Според
проведено проучване, най – чести причини
за непридържане към терапия при лечение на
алергичен ринит са забравяне (39%) и спиране
на лечението, когато се почувстват по – добре
(38%) 5. Тези резултати потвърждават и друго
проучване, според което постоянството при
лечение на хронични заболявания спада ако то
се провежда повече от шест месеца 3.
Таблица 1.
Степента, до която поведението на
пациента – прием на медикаменти,
спазване на диета и/или промени в начина
на живот, съответстват на съгласуваните с
лекаря препоръки.
Следване на режима на терапия: напр.
брой приеми, дози, двигателен режим.
Съгласие,
постигнато
при
диалога
между лекар и пациент, първа стъпкa
към придържане към терапия; връзка
между лекар и пациент, която води до
приемане на лечението и последващата го
оценка; напр. съгласие с медикаментите
и повторни изпълнения на предписаните
назначенията.
Спазване
на
предписаната
продължителност на терапията, напр. три
месеца

3. Несъзнателно непридържане.
Пациентът може да се съгласи с лечебния
план, но да не се придържа към него поради
забравяне; неразбиране – езикова бариера
или лоша комуникация с лекар; физическа
бариера – нарушена координация и затруднено
използване на устройства за назално
приложение; икономически и финансови
пречки 5.
Пречки пред придържане към терапията
при алергичен ринит.
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Въпреки ограничените данни и малко
на брой проучвания върху придържането към
терапията при алергичен ринит, има няколко
сериозни пречки, изведени на базата на
въпросници и анкети.
Фактори, свързани със заболяването
и лечението
 Самооценка
за тежестта на
заболяването
Пациенти, които възприемат заболяването
си като по – тежко се придържат към терапията
повече от онези, според които то е леко.
 Възприемане на симптомите на
алергичен ринит
Проучвания показват, че пациенти,
които не възприемат симптомите си, са по
– малко склонни да приемат контролираща
терапия. При заболявания с вариабилност на
симптомите, каквото е алергичният ринит,
придържането към терапия е успоредно с
усещането за симптоми и се засилва тогава,
когато те са осезателни и притеснителни.
 Желание за минимално лечение
Пациентите предпочитат да използват
минимално лечение, особено в периоди без
симптоми. Това е свързано както със страх от
нежелани реакции, но също така и с нежелание
за усещането „ Аз съм хронично болен”.
 Сензорно усещане за ефект.
Този позитивен ефект от тактилното
усещане при лечение на алергичен ринит се
демонстрира с предпочитанията на пациентите
да приемат деконгестанти, от които имат
незабавно усещане за облекчение в сравнение
с други медикаменти, които могат да намалят
назалната конгестия, но след време, напр.
назални кортикостероиди 6. Точно обратен
ефект върху придържането може да има
неприятният вкус 7.
 Просто и лесно използване
До колко просто и лесно е лечението,
е свързано както с удобството, така и с
възможни трудности, особено при използване
на устройства за назално приложение. Най –
доброто устройство е онова, което пациентът
може и ще използва. Това е особено важно за
пациентите, които се лекуват с медикаменти
за назално приложение. Важно е да бъде
демонстрирана употребата и да се провери
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техниката на използване от пациента. Трябва да
се отчита наличие на физически ограничения
за използване на такъв вид терапия, напр.
артрит, болест на Паркинсон.
Социално – икономически фактори
 Промяна в начина на живот
Аспектите, извън самия прием на терапия
са изключително важни и трябва да се отчитат.
Тук влиза фиксиране на определени часове,
необходимост за осигуряване на определени
температурни параметри за съхранение (
напр. за имунотерапия), промяна в начина на
живот. Трудностите за осигуряване на контрол
на околната среда за пациентите с алергичен
ринит могат да са причина за тяхното
игнориране. Честа ситуация е необходимостта
от отстраняване на домашен любимец от дома,
което се оказва сериозна промяна в стила на
живот на семейството. Контролът над средата
по отношение на цена и промяна в живота на
семейството трябва да се отчита и коментира с
оглед придържане към терапията.
 Социално - икономически фактори
Разходите, свързани с цена на терапия,
лабораторни изследвания, лекарски визити,
здравни осигуровки не са за подценяване.
Липсата на реимбурсация за лечение на
алергичен ринит увеличава вероятността
за непридържане от чисто финансови
съображения. В същото време, към всеки
пациент трябва да се подхожда, отчитайки
неговата комплексност. Алергичният ринит
често е част от една полиморбидност
(астма, полипоза), но значение имат и други,
несвързани пряко със здравето фактори, напр.
заплата.
 Фактори, свързани с популацията
Придържането към терапията за всяко
хронично
заболяване,
вкл.
алергичен
ринит, зависи от общата информираност
на населението за значимостта и рисковете
му. Известно е, че симптомите на алергичен
ринит често са неоценени или подценявани
от пациенти и това обяснява липсата на
придържане 10. Значение имат и редица други
фактори, свързани с популацията на пациента
(табл. 2).
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Таблица 2. Най-чести причини за непридържане към терапия на хронични заболявания.
Възрастни
Страх от странични ефекти
Неусещане за незабавен ефект от лечение
Убеждение, че медикаментът не действа или повече няма нужда от него
Забравяне
Убеждение, че лечението е нужно само при наличие на симмптоми
Неудобства
Трудности при прием
Цена
Деца
Не иска да се чувства различен от другите
Страх от страничен ефект (напр. напълняване при подрастващи)
Страх от зависимост (донякъде повлияно от родителите)
Трудности при прием на медикаменти
Разделена отговорност между деца, родители, училищен персонал и
др., които се грижат за детето

Стратегии за повишаване
на придържането към терапия.
Не съществува единствена, правилна
стратегия за повишаване на придържането
към терапията. Независимо от спечеленото
доверие към лекаря и вникването на
пациента в същността на заболяването,
реалността показва, че хората рядко
изпълняват изцяло назначенията за по –
дълъг период от време 2,5.

Те преразглеждат заболяването от своя
гледна точка и вземат решения, пречупени през
личните си разбирания и желания.
Задължително условие за подобряване
на придържането е редовното проследяване и
оценка, желателно на всяка визита. Изведени
са някои практически препоръки, базирани
на активно изслушване, дискретно обучение,
повторение и споделено вземане на решения 12
(табл. 3) .

Таблица 3. Някои основни препоръки за повишаване на придържането към терапията
на алергичен ринит.
Започнете всяка визита с целите на пациента и страховете и притесненията им (напр.
страх или недоразбиране на ефекта от терапията)
Използвайте отворени въпроси за да преодолеете колебанията на пациента да споделя
Специално попитайте за съображения относно терапията (ефикасност, безопасност,
удобство, цена)
Определете разбирането на пациента за това, до колко заболяването е добре
контролирано
Оценете факторите, които могат да вляаят върху лечението на алергичния ринит (стрес,
тревожност, депресия)
Преценете, дали пациентът или семейството могат да си позволят лечението
Оценете етническите и културни особености на пациента и семейството, които могат да
повлияят на разбирането и придържането към терапията
Проверете употребата на назалните спрейове
Определете най-подходящото лечение на базата на изброените по-горе съображения
Вслушвайте се в пациента и съобразете лечението и с него
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На базата на цялостната оценка на
придържането към терапията, успехът може
да се дефинира като ниво на придържане
към терапията, което осигурява контрола
на заболяването. Това обаче означава, че
придържането може да се мени в зависимост от
разбирането на пациента за контрол 2. Удобен
и лесен инструмент за определяне на контрол
е валидирания на български език „Въпросник
за оценка на контрола на алергичен ринит”(
RCAT) 13.
Други възможности за повишаване на
придържането към терапията на алергичен
ринит включват:
 Подпомагане на пациента да осъзнае,
че алергичният ринит влошава качеството му
на живот, активността, работата и обучението,
съня, намалява работоспособността му.
 Информиране
за
възможните
коморбидни заболявания, напр. бронхиална
астма – главен риск на алергичния ринит.
 Подбор на тип
назален спрей
(антихистамин или кортикостероид) според
възможностите на пациента за използване,

като му бъдат демонстрирани различни
устройства.
 Обучение на пациента какво значи
контрол на алергичния ринит. Важно е да се
помогне на пациента да разбере, че контрол
означава: без симптоми от страна на носа
и очите; без нарушения на съня; липса на
неконтролирани коморбидни заболявания.
Опитът показва, че успешните модели в
повишаване на придържането към терапия са
кратки, лесни за приложение и адаптирани
към конкретния пациент.
Заключение:
Придържането към терапията е активен
процес. Той включва прието от пациента
поведение и постоянство в оценката му. Това
е предизвикателство и за самия лекар, който
лекува едно заболяване, каквото е алергичният
ринит, което е с вариабилност на симптомите.
Приемането, че лечението е споделено
съгласие между пациент и лекар и че то е
гъвкаво е важна стъпка към придържане към
него.
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Ангиоедем: наследствени и
придобити форми.
История и класификация
Резюме
Ангиоедемът е остро настъпил оток на дълбоките слоеве на кожата или лигавицата в резултат на преходно пароксизмално повишаване на съдовата пропускливост. Той може да възникне при отсъствие
или при наличие на уртикария, да бъде наследствен или придобит и
да бъде причинен от различни вазоактивни медиатори, включително хистамин и брадикинин. Рецидивиращият ангиоедем (AE) без
уртикария се възприема все повече като отделна клинична единица
(първичен ангиоедем) и често срещана причина за спешно посещение
при лекар. Класификацията на международната работна група по наследствен ангиоедем (HAWK) позволява на клиничните специалисти
да преодолеят объркването, което по традиция доминира в тази тема
още от първото описание на болестта (“ангионевротичния” оток) по
времето на Quinke (1882) и Osler (1888).
Съвременната класификация разграничава наследствени и придобити форми на ангиоедем, свързани или независими от дефицита
на C1 инхибитора. Напоследък се описват и допълнителни форми на
ангиоедем, дължащи се на новооткрити мутации в гените за фактор
XII, плазминоген и ангиопоетин-1. Всички тези различни патогенетични пътища могат да доведат до проявата на различни клинични
форми на ангиоедем. Осъвременяването на класификацията на ангиоедема помага за ежедневната клинична лекарска практика, като
предоставя възможност за по-широко разбиране и критичност при
поставяне на правилна диагноза в една иначе не лесна задача предвид
хетерогенността на заболяването.
Ключови думи: ангиоедем, наследствен ангиоедем, НАЕ, брадикинин, С1 инхибитор, контактна система, придобит ангиоедем,
първичен ангиоедем, брадиникин-медииран ангиоедем, хистаминергичен ангиоедем
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Angioedema: hereditary and acquired
forms. History and classification
Summary
Angioedema is an acute swelling of the deep layers of the skin or
mucosa as a result of transient paroxysmal increase in vascular permeability.
It may occur in the absence or presence of urticaria, be hereditary or
acquired, and be orchestrated by various vasoactive mediators, including
histamine and bradykinin. Recurrent angioedema (AE) without urticaria
is currently perceived as a separate clinical entity (primary angioedema)
and a common cause for an emergency medical visit. The Classification of
the International Hereditary Angioedema Working Group (HAWK) helps
clinicians overcome the traditionally dominated confusion in this topic
since the first description of the disease (“angioneurotic” edema) at the
time of Quinke (1882) and Osler (1888).
Modern classification distinguishes hereditary and acquired forms
of angioedema, associated or independent of C1 inhibitor deficiency.
Recently, additional mechanisms have been described in angioedema
pathogenesis, including new mutations located in the genes for factor XII,
plasminogen, and angiopoietin-1. All various pathogenetic pathways lead
to manifestations of different clinical phenotypes of angioedema. The
update of the Angioedema Classification helps everyday clinical practice
by providing a wider understanding to criticality establish correct diagnosis
in an otherwise difficult task taking into considerations the heterogeneity
of the disease.
Key words: angioedema, hereditary angioedema, HAE, bradykinin,
C1 inhibitor, contact system, acquired angioedema, primary angioedema,
bradykinin-mediated angioedema, histaminergic angioedema

Въведение
Ангиоедемът се дефинира като локализиран и самоограничаващ се едем на дълбоките
слоеве на кожата или лигавиците, причинен
от временно увеличение на съдовата пропускливост, под действието на вазоактивен(и)
медиатор(и) [1]. Ангиоедемът се проявява
клинично с пристъпи на асиметрични отоци, обхващащи подкожни и/или лигавични
повърхности. Засегнатите участъци обичайно
са несърбящи, по-скоро болезнени. Диагнозата се поставя с просто око при подкожните
форми или в областите на видими лигавици,
докато отоците на тънко-чревната мукоза, се
24

проявяват клинично със силни коремни болки, със или без повръщане и/или диарийни
изхождания.
Ангиоедемът може да възникне при отсъствие или при наличие на уртикария, да бъде
наследствен или придобит и да бъде причинен от различни медиатори, включително хистамин и брадикинин.
Хистамин-медиираният ангиоедем често
се свързва с уртикария при така наречения
оточно-обривен синдром: клинична съвкупност с висока честота в ежедневната лекарска
практика, която може да се провокира от алергични или неалергични стимули. Когато про-

лигавични повърхности. Засегнатите участъци обичайно са несърбящи, по-скоро
болезнени. Диагнозата се поставя с просто око при подкожните форми или в областите
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на видими лигавици, докато отоците на тънко-чревната мукоза, се проявяват клинично
със силни коремни болки, със или без повръщане и/или диарийни изхождания.
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Ангиоедемът
може да възникне
илигенерирани
при наличие на
уртикария,
бъде
бъдат
също
и чрезда
активиране
на
явите на ангиоедем
се асоциират
с появапри
наотсъствие
плазмени биоамплификационни компоненти
спонтанни уртикариални обриви, състояниекато контактната система и освобождаване
то се смята за част от спектъра на хроничната
на вазоактивен брадикинин, или каскадата на
уртикария [2].
комплемента, с освобождаване на анафилаРецидивиращият идиопатичен ангио3
токсините СЗ и С4. Брадикинин е най-добре
едем, протичащ без асоциация с уртикария
проученият вазоактивен медиатор на АЕ, но в
(първичен ангиоедем), се разглежда като мимомента се търсят и други молекули, допристериозна болест, често диагностицирана на
насящи за проявите на пароксизмална съдова
базата на изключването[3].
свръхпропускливост.
Брадикинин-медиираните ангиоедеми са
Възможните причини за възникване на
с по-ниска честота и обикновено са по-трудни
рецидивиращ ангиоедем са твърде хетерогенза диагностициране. Те са отговорни за нени, вариращи от наследствени или придобипропорционално по-голям процент от потенти причини, до асоциация с прием на някои
циално сериозните усложнения и смъртност,
групи лекарства. Правилният диагностичен
свързани с проявите на ангиоедем [4-6].
подход и идентифицирането на конкретния
Независимо от механизма, по който
фенотип на ангиоедема, е основна стъпка за
възниква ангиоедемът, основното патофизидоброто планиране на лечението при проява
ологично събитие за появата му е преходна
на пристъп или за профилактика на атаките
пароксизмална вазодилатация, свързана с попри тези пациенти.
вишена съдова пропускливост на съдовете в
дълбоките слоеве на дермата, поради локалИстория
от Quinke
ното освобождаване на вазоактивни медиатона Aнгиоедема:
до брадикинин…
ри [7]. Причинните медиатори могат да бъдат
освобождавани от клетки на възпалението,
Първото съвременно описание на анживеещи в тъканите, например мастоцити,
гиоедема е направено от Quincke през 1882
или попаднали на мястото от системното
г [8], т.нар. “ангионевротичен оток”. Това
кръвообращение, например базофили и еозинаблюдение скоро е последвано от класиченофили. Вазоактивните медиатори могат да
25
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ското описание на наследствения ангиоедем
(HAE) от Osler, който първи документира
наследствената природа на това заболяване
(1888) [9]. Патофизиологичната основа на
HAE като дефицит на С1-инхибитора (C1INH) е открита в началото на 60-те години
на 20ти век от Virginia Donaldson et at. [10],
като малко след това Fred Rosen et al. съобщават и за втора форма на заболяването,
характеризираща се с количествено нормален, но дисфункционален C1-INH [11,12].
Въз основа на тези наблюдения, HAE се
разделя на два отделни подтипа: Тип I, с
количествено и функционално намален C1INH и Тип II с нормални количествени нива
на C1-INH, но понижена функционална активност. По-късно се установяват и фундаменталните аномалии при HAE Тип I и Тип
II, а именно мутации в гена, отговорен за
синтеза на C1-INH (SERPING1 gene, намиращ се в дългото рамо на 11-та хромозома:
11q12-q13.1), и унаследяването на болестта, предаващо се по автозомно-доминантен
път [13,14].
В допълнение към наследствения дефицит на C1-INH се описват и придобити
форми на недостиг на C1-инхибитора (C1INH-AAE) [15,16]. Придобитите ниски нива
на C1-INH се свързват най-често с наличие
друго подлежащо основно заболяване, найчесто лимфопролиферативно разстройство
(В-клетъчен лимфом, моноклонална гамопатия от неопределена значимост (MGUS)
и др.) [17]. Причинно-следствена връзка
между придобитите C1-INH дефицит и наличието на C1-INH авто-антитела е открита
през 1986г [18].
През 2000 г. Bork et al. описват и друга
форма на HAE, характеризираща се с нормални количества и функция на C1-INH и
без аномалии в SERPING1, описан първоначално като НАЕ Тип 3 [19] Тази форма
се описва независимо и от Binkley et al.
[20]. Към момента третата форма на HAE
се разглежда като хетерогенна съвкупност
от различни генетични аномалии, водещи
до фамилна предразположеност към прояви
на нехистаминергичен ангиоедем, в някои
случаи асоциирани с установени мутации
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на гените, отговорни за синтезата на Фактор
12 (F12) от коагулационната каскада, плазминоген (PLG) или ангиопоетин (ANGPT)
[21-23].
ACE-инхибиторите (ACEI) се явяват
непредсказуеми и значими причинители на
ангиоедем от въвеждането им в началото на
80-те години на миналия век като широко
използвани антихипертензивни средства.
Проявите се приемат като класов ефект на
тази група лекарства и са свързани с намаленото разграждане на брадикинина
[24,25].
Ангиоедем при пациенти без фамилна
анамнеза, нормални C1-INH количествени
и функционални нива, без данни за прием
на АСЕ-инхибитори и терапевтично неповлияващи се от високи дози антихистамини
+/- кортикостероиди се категоризира като
идиопатичен нехистаминергичен ангиоедем (InH-AAE) [26].
Обединяване на всички тези различни
състояния (HAE, придобит C1-INH дефицит, ACEI-асоцииран ангиоедем и идиопатичен нехистаминергичен ангиоедем), се
допуска поради презумпцията, че повечето,
ако не всички, са медиирани от действието
на брадикинин.
Класификация на АЕ
Настоящата класификация на ангиоедема без уртикария е разработена от Cicardi
и Международната работна група за Наследствен ангиоедем (HAWK) [27], като
в нея се разграничават две основни групи
ангиоедем: наследствен (НАЕ) и придобит
(ААЕ).
През последната година се налага осъвременяване в частта отнасяща се към HAE
с нормален С1-INH, поради бурното откритие на нови патогенни мутации през изминалата 2017-2018 година [21-23]. Като отделни единици се описват 5 типа НАЕ и 4
типа ААЕ.
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генезата на InH-AAE се обмисля участието на
други вазоактивни медиатори, включително
брадикинин или припокриване на различни
медиатори и/или плазмени биоамплификационни системи.
Друга голяма група ААЕ е тази, асоциирана с приема на някои антихипертензивни
лекарства: инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитори, ACEI).
Те причиняват AАE без уртикария, поради
инхибирането на АСЕ, който е включен в
разграждането на брадикинина до неактивни пептиди. ACEI-AAE трябва да се счита за
класов ефект от този вид лекарства и може да
се появи по всяко време - седмици или дори
години след започване на лечението. Преустановяването на приема на ACEI не винаги е
свързано с незабавното понижаване честотата и тежестта на епизодите на ангиоедем. При
някои пациенти се наблюдават спонтанни релапси дори месеци след спиране на терапията
с ACEI. Въпреки това, ако проявите на ангиоедем не изчезнат в рамките на повече от 6
месеца след спирането на ACEI, трябва да се
обмисли алтернативна диагноза [7].
Напоследък се описват и случаи на ангиоедем при съвместния прием на ACEI с антидиабетните средства, инхибитори на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4). Описаното не е
неочаквано предвид връзката на DPP-4 с разгражданието на брадикинин и съвместния механизъм, по който заедно с ACEI водят до локално увеличение на последния [30-33]. Последните антихипертензивни медикаменти,
асоцииран с тежки прояви на брадикининов
ангиоедем, са неприлизиновите инхибитори
[34-36]. Това е причина за неприемливото им
комбиниране с медикаменти от класа на ACEI
[37]. От друга страна, даването на лекарства
от класа на ангиотензин рецепторните антагонисти (ARB или сартани), се счита за значително по-безопасно с оглед риск от възникване на брадикининов ангиоедем [38].
Придобитият дефицит на C1-INH (С1INH-AAE) е много рядко състояние, при
което намалението на С1-INH най-често се
свързва с автоимунни или лимфопролиферативни заболявания. Mоноклоналната гамапатия с неопределено значение (MGUS) често
28

се свързва с С1-INH-AAE [39,40]. Неговата патогенеза е свързана с консумацията на
С1-INH от неопластични лимфни тъкани и/
или формирането на неутрализиращи антиС1-INH автоантитела [41]. Интересното е, че
първата атака на ангиоедем често предхожда
с няколко години появата на хематологично
заболяване [39].
Настоящата класификация на ангиоедема
има няколко ограничения, свързани най-вече
със случаи от клиничната практика, които не
могат да бъдат ясно класифицирани в някой
от подвидовете ангиоедем. Основните затруднения се отнасят до групата на InH-AAE,
тъй като патогенетичните аспекти на това
състояние остават до голяма степен неизяснени и съществуват сериозни доказателства, че
тази форма на ангиоедем е хетерогенна група
и вероятно включва варианти с различни патогенетични механизми. Липсата на отговор
към профилактичната терапия с висока доза
антихистамини подкрепя ролята на нехистаминергичен ангиоедем и/или съучастие на
други пътища за стимулиране на хиперпермеабилитет, в това число и брадикин. Въпреки
това, положителният отговор на лечението с
анти-IgE (омализумаб) при някои, предполага
основната роля на мастоцитите при тази подгрупа от пациентите с InH-AAE [42-45].
Друга класификация, фокусирана върху
патофизиологичните механизми на АЕ, е
предложена от Giavina-Bianchi et al. [46].
Тази класификация се основава на идентификацията от 2 основни групи, при които ангиоедемът се медиира от мастоцитна и/или
базофилна дегранулация, или съответно от
продуцирането на брадикинин.
Въпреки това, класификация, основана
на твърд патогенетичен дуализъм, продължава да затруднява категоризирането на определени форми идиопатичен ангиоедем, при
който може да се предполага припокриване
на различни медиатори и/или активиране на
плазмените биоамплификационни системи. В
предложената тук класификация, се застъпва
нова хипотеза за съществуване на припокриване (overlap) между медиаторите при тези не
добре характеризирани форми на идиопатичен ангиоедем.

застъпва нова хипотеза за съществуване на припокриване (overlap) между
медиаторите при тези не добре характеризирани форми на идиопатичен ангиоедем.
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Патофизиология и клинични
фенотипове на ангиоедема
Резюме
Ангиоедемът е остро настъпил оток на дълбоките слоеве на кожата или лигавицата в резултат на преходно пароксизмално повишаване на съдовата пропускливост. Той може да възникне при отсъствие
или при наличие на уртикария, да бъде наследствен или придобит и
да бъде причинен от различни вазоактивни медиатори, включително
хистамин и брадикинин. Брадикинин-медиираният ангиоедем може
да бъде труден за диагностициране и е отговорен за непропорционален по-голям процент от сериозните усложнения и смъртност на
болестта. Напоследък се описват и допълнителни механизми в патогенезата на ангиоедема, включително неконтролираното активиране
на фактор XII, мутации в гените за плазминоген и ангиопоетин-1,
генерирането на вазоактивни медиатори на плазмените каскадни системи, които причиняват дисрегулация на ендотелните клетки, както
и съпътстващо взаимодействие между медиаторите, получени от активирането на мастоцитите и плазмената контактна система. Всички
тези конкурентни механизми могат да доведат до проявата на различни клинични фенотипове на заболяването.
Честотата, тежестта и локализацията на пристъпите са различни
сред различните пациенти, както и при един и същ пациент в различни периоди на живота му. Тежестта на клиничния фенотип силно влияе върху качеството на живот на пациентите. Независимо от големия
напредък в познанието ни за механизмите на рецидивиращия ангиоедем, все още остават редица нерешени въпроси, които са причина за
неудовлетворените нужди на пациентите и техните близки.
Настоящата статия е фокусирана върху описанието на различните фенотипове ангиоедем, както и патогенетичните механизми, водещи до тяхната поява.
По-доброто определяне на клетъчните и молекулярните пътища,
отговорни за различните фенотипове ангиоедем, може да помогне за
подобряването на диагнозата и да доведе до персонализиран подход
към профилактиката и лечението на заболяването.
Ключови думи: ангиоедем, наследствен ангиоедем, НАЕ, брадикинин, С1 инхибитор, контактна система, придобит ангиоедем,
първичен ангиоедем, брадиникин-медииран ангиоедем, хистаминергичен ангиоедем
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Pathophysiology and clinical
phenotypes of angioedema
Summary
Angioedema is an acute swelling of the deep layers of the skin or
mucosa as a result of transient paroxysmal increase in vascular permeability.
It may occur in the absence or presence of urticaria, be hereditary or
acquired, and be orchestrated by various vasoactive mediators, including
histamine and bradykinin. Bradykinin-mediated angioedema can be
difficult to diagnose but is responsible for a disproportionate percentage of
the serious morbidity and mortality associated with the disease. Recently,
additional mechanisms have been described in angioedema pathogenesis,
including uncontrolled factor XII activation, mutations in plasminogen and
angiopoietin-1 genes, the generation of vasoactive mediators of plasma
cascade systems causing endothelial cell dysregulation, as well as the
overlapping interactions between mast cell activation mediators, and the
plasma contact system. All of the above potential mechanisms can lead to
the manifestation of various clinical phenotypes of the disease.
Frequency, severity, and localization of attacks are different among
patients, as well as in the same patient at different times throughout his
life. The severity of the clinical phenotype strongly affects the quality
of life of patients. Despite the great advances in our knowledge of the
underlying mechanisms of recurrent angioedema, there are still a number
of unresolved questions and unmet needs for patients and their relatives.
This article focuses on the description of different angioedema
phenotypes, as well as the pathogenetic mechanisms leading to their
occurrence. Better identification of cellular and molecular pathways
responsible for various angioedema phenotypes can help improve diagnosis
and lead to a personalized approach for disease prevention and treatment.
Key words: angioedema, hereditary angioedema, HAE, bradykinin,
C1 inhibitor, contact system, acquired angioedema, primary angioedema,
bradykinin-mediated angioedema, histaminergic angioedema

Патофизиология на ангиоедема
Два основни молекулни механизма, водещи до ангиоедем, са идентифицирани до
момента: 1) „алергичен“ път, свързан с активирането на мастоцити и/или базофили, което
води до освобождаване на хистамин и други
медиатори като левкотрени, простагландини,
както и фактора, активиращ тромбоцитите, и
2) „неалергичен“ път, водещ до генерирането
на брадикинин. Тези два пътя обаче могат да
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взаимодействат при определени обстоятелства, тъй като активирането на контактната
система и генерирането на брадикинин могат
да бъдат индуцирани от медиатори, получени
при дегранулацията на мастоцитите, например хепарин (in vitro и in vivo) [1,2]. Zuraw и
Christiansen, например, съобщават за активиране на контактната система и разпадане на
високо-молекулния кининоген (high molecular
weight kininogen, HMWK) при пациенти със забавена уртикария от натиск (delayed preassure
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urticaria) [лична комуникация]. Тези открития
предполагат връзка между «алергичния» и
«неалергичния» пътища на ангиоедема, като
са необходими допълнителни изследвания, за
да се потвърди тази хипотеза.
Фигура. Медиатори на ангиоедема

Хистаминергичен

Overlap

ВК-медииран

Хистаминергичен ангиоедем
Хистаминергичният ангиоедем се асоциира със сигнални механизми (най-често активиране на високоафинитетния рецептор за
IgE, FceRI), водещи до дегранулация на мастоцити и/или базофили с последващо освобождаване на хистамин, триптаза и химаза, които
съдържат «ранната фаза» на алергичната реакция и провокират транскрипцията на специфични цитокини (например интерлевкин
[IL] -1, -2, - 5, -6, -8, -9, -13), химиокини и растежни фактори (напр. васкуларен ендотелен
растежен фактор, vascular endothelial growth
factor, VEGF), които инициират «късна фаза»
на алергичната реакция.

Хисаминът се свързва със селективни
Н1-рецептори, предизвиквайки вазодилатация и увеличавайки кръвния поток и съдовата
пропускливост на подкожните и субмукозните капиляри и/или пост-капилярните венули.
Пропускливостта на съдовете зависи от целостта на свързването на ендотелните клетки
и клетъчната повърхностна експресията на
трансмембранния адхезионен протеин, наречен съдово-ендотелен кадхерин (VE-cadherin).
Хистаминът фосфорилира VE-кадхерина,
коeто отслабва тази здрава бариера [3-6].
В допълнение, хистаминът стимулира експресията на азотен оксид (NO), увеличавайки
кръвния поток. Нетният резултат е повишена
плазмена екстравазация в околните тъкани,
което води до клиничен симптом на ангиоедем [7,8]. Основният механизъм при хистаминергичния ангиоедем и уртикария е един и
същ: първият се появява в по-дълбоки нива на
дермата и подкожните тъкани, докато уртикарията се среща в повърхностните папиларни и
средно-дермални слоеве на кожата. Сърбежът,
който по правило е съпътстващ, е в резултат от
стимулираните от хистамина аферентни влакна тип С и освобождаването на субстанция Р.
Има множество последващи ефекти от
активирането на мастоцитите и базофилите, в това число и синтез на медиаторите на
“късната” алергична реакция. Например, няколко клетъчни типа, включително неутрофили, еозинофили, макрофаги, базофили и CD41
Т-клетки, които образуват не-некротизираща
локална инфилтрация в тъканите. Тази патология се различава от уртикариалния васку-

Фигура. Активиране на мастоцитната клетка при хитаминергичен ангиоедем
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лит, при който има налична некроза на стената
на съдовете [9]. Активиране от неутрофилите може допълнително да увеличи съдовата
пропускливост чрез освобождаване на левкотриен В4. Анафилактоксините СЗа и С5а, човешкият антибактериален пептид В-дефензин
и субстанция Р имат потенциала да дегранулират мастоцитите [10]. В допълнение, изследвания при мишки показват, че инфлуенца
А-специфични IgG2a, IgG2b и IgG1 индуцират
мастоцитна дегранулация [11].
Всички тези потенциални патомеханизми
на хистаминергичния ангиоедем, не са добре
изяснени и тяхното участие и значение като
съпътстващ механизъм: не са добре проучени.
Брадикинин-медииран ангиоедем
C1-IHN е основният инхибитор на компонентите на контактната система и се смята, че
слабият контрол на активиране на тази система води до образуване на вазоактивен брадикинин.

Контактната система се състои от белтъците FXII, прекаликерин, кининоген с високо молекулно тегло (high molecular weight
kininogen, HMWK) и фактор XI. Активирането
на контактната система започва с активирането на FXII, което впоследствие разцепва прекаликреина за генериране на каликреин. Каликреинът има 2 субстата: 1) активира допълнително количество от FXII и 2) освобождава
брадикинин при разцепването на HMWK [1315]. Брадикининът се счита за основен в патогенезата на С1-INH-HAE и представлява крайния продукт на актоворането на контактната
системата. Брадикининът е малък вазоактивен
нанопептид (9 аминокиселини), действащ на 2
вида рецептори, които се експрецират на повърхността на ендотелните клетки: B1R (В1 рецептор), индуцируем рецептор и B2R (В2 рецептор), който се експресира конституционно
на клетъчната повърхност. Брадикининът се
свързва с B2R и активира различни проинфламаторни сигнални пътища, които повишават
съдовата пропускливост. Брадикининът при-

Фигура. Биоамплификационни плазмени каскади по Valerieva et al. [12]
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чинява хипер-пермеабилитет главно чрез фосфорилиране на VE-кадхерина, експресиран
върху клетъчната повърхност [16]. В плазмата
от пациенти с HAE, но не и от нормални донори, брадикинин може да се генерира директно
от прекаликреин-HMWK комплекс без активиране на каликреин, медиирано от FXIIa. С1INH стабилизира комплекса прекаликреинHMWK и предотвратява образуването на брадикинин [17].
Брадикининът не е единственият вазоактивен медиатор, който регулира пропускливостта и съдовия тонус на малките съдове.
Други вазоактивни медиатори, като ендотелин-1, аргинин вазопресин, адреномодулин,
съдови ендотелни растежни фактори (VEGF
фактори) и ангиопоетини, са повишени при
пациенти С1-INH-НАЕ [18]. Освен това,
плазмените нива на VEGF и ангиопоетините,
които са модулатори на съдовата пропускливост, показват повишение при пациенти с
по-висока честота на атаки в безсимптомните периоди. Следователно, хипотезата е, че
VEGF факторите и ангиопоетините могат да
индуцират състояние на „съдово предразположение“ за възникване на пристъп от ангиоедем [18].
Ендотелните клетки също са активни
участници в процеса на генерирането на брадикинина. Плазмените нива на разтворим
Е-селектин и eNOS се повишават при пациенти с С1-INH-HAE, което предполага, че
активирането на ендотелните клетки може
да има роля в патогенезата на възникване на
атаките [19,20]. Интересно е, че ендотелните
клетки, стимулирани от цитокини и естроген,
освобождават HSP-90 (heat shock protein-90),
който на свой ред активира директно комплекса прекаликреин-HMWK без наличието
на актоворан FXII. Това е потенциално важен
механизъм в хипотезите за локализираната
природа на атаките от ангиоедем [21-23].
Хипотетично, системното активиране
на контактната система би следвало да доведе до ангиоедем с множество локализации,
което обаче не се потвърждава с данни от
клиничната реалност, където ангиоедемът
най-често има ясно ограничен характер и се
появява на конкретно място на тялото. Освен

това, текущата патогенетична хипотеза не
обяснява защо някои органи, като например
белия дроб, винаги са пощадени от възникване на брадикининов ангиоедем.
Продължителното подуване (часове),
наблюдавано при пристъпи на HAE, не се
вписва добре с бързото десенсибилизиране
на B2R, който се счита отговорен за възникването на атаките. Zuraw и Christiansen наскоро предложиха, че B1R, индуцируемият брадикининов рецептор, вероятно има
роля в поддържането на атаките [16]. Този
рецептор се индуцира лесно от различни
възпалителни стимули, включително самият брадикинин, и бавно се десенсибилизира
или намалява своята експресия. Интересно
е, че активирането на B1R от брадикинин
възниква конститутивно, но значително се
увеличава чрез свързване на брадикининовия метаболит des-Arg-кининов лиганд (desArg-bradykinin). Участието на B1R в острите
атаки на ангиоедем е привлекателна хипотеза, която изисква по-нататъшно разследване.
Брадикининовият ангиоедем може да
се предизвиква и от лекарства, използвани
за лечение на редица често срещани заболявания. Най-добре характеризираната форма
е с ACEI, очевидно поради тяхната интерференция с разграждането на брадикинин.
Последните доклади показват също, че нов
клас перорални антидиабетни средства може
да опосредстват прояви наангиоедем [24].
Инхибиторите на дипептидил пептидаза IV
(DPP-4) (наричани още глиптини) са съвременни лекарства, използвани при лечението
на захарен диабет тип 2, които инхибират
разграждането на глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1), фактор стимулиращ освобождаването от инсулин от панкреатичните
клетки. DPP-4 не е специфичен за GLP-1,
но също така играе роля в разграждането на
брадикинин. Предполага се, че намаляването на активността на DPP-4, било генетично,
или лекарствено индуцирано, може да бъде
рисков фактор за АЕ. По-задълбоченото разбиране на описаните тук механизми би осигурило нови средства за подобряване на диагностиката и лечението на различните видове ангиоедем.
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Клинични характеристики и фенотипове на АЕ
Ангиоедемът е хетерогенна съвкупност от различни състояния, водещи до локализиран пароксизмален хиперпермеабилитет и прояви на оток на дълбоките слоеве на дермата и субмукозата.
Тази съвкупност от различни състояния може да бъде разгледана според клиничните белези или
според патофизиологичните механизми, които ги обуславят.
Фигура. Фенотипове на ангиоедема

Рецидивиращият ангиоедем се характеризира клинично с появата на окръглени отоци,
без еритем и сърбеж, които са по-скоро болезнени. Той може да ангажира едно или повече
места по тялото, засягайки участъци на кожата и/или лигавиците (най-вече оро-фаринкс,
горни дихателни пътища и стомашно-чревен
тракт). Отокът може да трае от няколко часа
до няколко дни, след което изчезва без последствия.
Клиничният спектър на пристъпите, като
възрастово разпределение, локализация, честота и тежест, се различават сред различните
видове ангиоедем. Големи различия се наблюдават и сред пациентите, засегнати от един и
същ вид ангиоедем и още повече: при един и
същ пациент в различни етапи от живота му.
В зависимост от основния патогенетичен ме38

ханизъм, ангиоедемът може да се прояви рано
или късно в живота, може преобладаващо
да засяга определено място на тялото (език,
лице, горен респираторен тракт, корем, кожа)
и може да бъде спорадичен или рецидивиращ
с различна степен на тежестта на изява [25].
Наследствен ангиоедем с дефицит на С1
инхибитора, C1-INH-HAE: тип I и II
C1-INH-HAE, както тип I, така и тип II,
обикновено започва в първото или второто десетилетие от живота. Отокът може да засегне
кожата, стомашно-чревния тракт и лигавицата
на горните дихателни пътища. Някои пациенти имат предимно периферни кожни пристъпи
(ръце, крака, лице, устни и др.) или лигавични
(чревни, ларингеални) локализации. Този тип
НАЕ може да бъде предшестван от гадене, не-
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разположение, умора и/или специфична кожна проява: еритема маргинатум. Развитието
на отока е бавно (часове) и пълната спонтанна ремисия настъпва обикновено в рамките
на 72-96 часа. При много пациенти, особено
при децата, атака може да бъде предизвикана
от механична локална травма, която може да
бъде спонтанна или свързана с диагностични или хирургични процедури. В тези случаи
местоположението на ангиоедема обикновено
е, макар и не винаги, ограничено до мястото
на травмата. Пациентите също могат да проявяват значителна вариабилност на честотата
на пристъпите с течение на времето, което не
винаги се отнася до идентифицируеми фактори. Освен това, честотата или тежестта на
атаките може да се влоши от психо-емоционален стрес, естрогенна контрацептивна терапия
или ествествени хормонални колебания, лечението с ACEI и/или от остри или хронични инфекции.
Към днешна дата са идентифицирани повече от 450 мутации на С1-INH гена
(SERPING1). Допуска се хипотезата за корелация на генотип-фенотип, но досега нито

една мутация не е била тясно свързана с клиничния фенотип на HAE [26]. Дори в рамките
на едно и също семейство пациентите могат
да представят различен клиничен курс по отношение на местоположението на атаките,
техния броя и тежестта на изява: някои пациенти могат да бъдат асимптомни през целия
си живот, дори когато са изложени на потенциални провокиращи фактори. Тези данни и
докладваните географски различия в Европа
по отношение на някои клинични прояви на
НАЕ (напр. по-късно начало на симптомите
при румънските пациенти; по-редките коремни атаки при унгарските пациенти; почестата употреба на дългосрочна профилактика при гръцките пациенти и др.) предполагат, че факторите на околната среда могат да
повлияят на разнообразието на клиничната
изява на мутациите в SERPING1 [27]. Също
така е възможно, полиморфизмите в рецептора на брадикинин, протеините на контактната
система или вариациите в образуването и/или
метаболизма на вазоактивните кинини, да
имат роля в променливостта на фенотипната
експресия на HAE.

Фигура. Генотипове на НАЕ (по Cicardi и Zuraw 2018)

Наследствен
ангиоедем
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Наследствен ангиоедем с нормален С1
инхибитора, nlC1-INH-HAE
През 2000 г. Binkley и Davis и Bork et al.
описват нова форма на HAE, характеризираща се с нормални С1-INН количествени и
функционални нива [28,29]. NlC1-INH-HAE
е преобладаващ при жените и се характеризира с по-късна възраст на проява (20-30
години), по-малко на брой атаки и/или подълги интервали между атаките в сравнение
с C1-INH-HAE. Отокът най-вече ангажира
лицето, устните, езика и лигавижата на горните дихателни пътища. Атаки с множество
локализации са рядкост. Естрогените и бременността често утежняват заболяването
или са причина за клиничното му манифестиране.
Няколко признаци предполагат, че
nlC1-INH-HAE, подобно на C1-INH-HAE,
вероятно е медииран от брадикинин, включително липсата на отговор на високи дози
антихистамини, кортикостероиди и епинефрин, както и благоприятният терапевтичен
отговор към лекарства, насочени към повлияване на брадикининовия път.
Въпреки това, данните, свързващи
nlC1-INH-HAE с брадикинин, не са толкова
силни, колкото тези за C1-INH-HAE. Първият научен пробив дойде през 2006 г. с констатацията, че малка част от тези пациенти
са имали мутация в екзон 9 на гена, отговорен за синтезата на F12 [30]. Тази форма
на nlC1-INH-HAE сега е класифицирана
като FXII-HAE. През последната година при
някои пациенти с nlC1-INH-HAE са откриха мутации в гените за плазминоген (PLG)
и ангиопоетин-1 (ANGPT1): PLG-HAE и
ANGPT-HAE [31,32].
Възможният механизъм на брадикиновата дисрегулация във всеки един от nlC1INH-HAE е описан в следващите редове:
Най-честата форма на FXII-HAE,
p.Thr309Lys, показа, че предизвиква повишена активационна чувствителност на контактната система ех vivo и in vivo [33]. Други мутации на F12, свързани с FXII-HAE
също показаха, че повишават чувствител40

ността на FXII за активирането му от плазмин [34], което дава потенциално обяснение
за ефикасността на анти-фибринолитичните
лекарства при лечението на nlC1-INH-HAE,
включително FXII-HAE.
Патомеханизмът на ангиоедем при пациенти с наскоро описания PLG-HAE все
още не е известен. Въпреки това, имайки
предвид важната роля на плазмин в биоамплификационните плазмени каскадни системи, обяснението на PLG-HAE ще бъде в
уточняване на способността на мутантния
плазмин да активира контактната система.
Известно е, че мутацията p.Ala119Ser,
свързана с ANGPT1-HAE, взаимодейства
със способността на мутантния ANGPT1
да приеме мултимерната си форма, която е
най-ефективния лиганд за Tie-2 рецептора
(рецептор, важен за регулация равновесието
на съдовия пермеабилитет) [32]. Доказано е,
че Tie-2 сигнализирането намалява чувствителността към усилване на съдовата пропускливостта, следователно тази мутация
вероятно поставя носителите й в състояние
на по-голям риск от развитие на ангиоедем
под действието на множество вазоактивни
медиатори, включително брадикинин.
Придобит ангиоедем, асоцииран
с прием на ACEI, ACEI-AAE
ACEI-AAE е придобит тип ангиоедем,
преобладаващ при жени, представители на
негроидната раса и пушачи. Обикновено този
фенотип засяга езика. Латентната фаза между
началото на терапията с ACEI и началото на
отока е силно променлива: в 50% от случаите
това се случва в рамките на първия месец от
началото на лечението, но може да се прояви
и 10-20 години след иницииране на терапията.
Най-често преустановяване то на приема на
ACEI води и до ремисия на симптомите, макар
рецидивите също да не са рядкост. Ако ангиоедем продължава да се появява продължително
време след спирането на медикамента (напр.
>6 месеца): редно е да се преразгледа диагнозата и да се обсъдят други вероятни форми на
ангиоедем [35].

Обзори
Придобит ангиоедем с дефицит
на C1-INH, C1-INH-AAE
Началото на C1-INH-AAE обикновено
е късно (> 40 години) и често е свързано
с друго подлежащо заболявания, например
лимфопролиферативни заболявания, злокачествени заболявания, антитела срещу С1INH (anti-C1-INH-Ab). Пристъпите на ангиоедем засягат главно лицето, горната част на
респираторния тракт или корема. Честотата
на атаките е непредсказуема, като вероятността за появата им обикновено намалява
в хода на успешното лечението на основното заболяване [36]. Тази форма на ангиоедем не е свързана с мутации на SERPING1.
Вместо това, C1-INH се секретира напълно
нормално при тези пациенти, но се катаболизира по-бързо, отколкото може да се произведе. При повечето пациенти с придобит
C1-INH дефицит, повишеният катаболизъм
на C1-INH е резултат от автоантитела срещу C1-INH, съпътстващо злокачествено заболяване или комбинация от двете.
Придобит идиопатичен ангиоедем:
IH-AAE и InH-AAE
Когато ангиоедемa се разви ва
едновременно или се редува с уртикария, ние
сме в областта на хроничната уртикарията,
индуцирана или спонтанна. Ангиоедем без
уртикария, обаче се обособява като отделна
нозологична единица, определена тук като
първичен ангиоедем. Придобитите форми
на ангиоедем с неизвестни причини могат
да бъдат разделени на два вида: хистаминергичен и нехистаминергичен, в зависимост
от клиничния отговор на продължителна
терапия с високи дози антихистамини. Понякога е трудно да се направи разграничение между тези два фенотипа ангиоедем,
главно, когато клиничните характеристики
(време, отговор на лечението, честота на
атаките) не са категорични за оценката на
клиничния отговор към антихистамини.
Идиопатичният хистаминергичен ангиоедем (IH-AAE) се проявява под действието на осводобените от мастоцитите медиа-

тори. Това представлява най-честата форма
на първичен ангиоедем, съставляващ около
70% от случаите в специализиран център
за ангиоедем [37]. Въпреки това, в дефиницията на термина хистаминергичен се има
предвид ангиоедем, отговарящ на продължителна терапия с антихистамини. При
това определение се ограничава групата от
пациенти, при които симптомите много вероятно също са медиирани от мастоцитите,
но отговарят единствено на терапия с кортикостероиди или омализумаб [38]. Отделянето на ангиоедемa, причинен от медиатори на мастоцитите е от решаващо значение
за терапевтичния подход, но за съжаление
критериите при тази категория остават неясни. Основен проблем е определянето и на
отговора към лечението с кортикостероиди.
Съотношението риск/полза от дългосрочна
кортикостероидна терапия е неблагоприятно и липсват проучвания, които да подкрепят това като възможен критерий. По
подобен начин, използването на отговора
към лечение с кортикостероиди по време на
острите атаки изисква контролирани проучвания, които никога не са били направени или сериозно обмислени. Въпреки това,
никой не поставя под съмнение доказателствата в реалния живот, че повечето атаки
на ангиоедем отговарят на кортикостероидна терапия.
Клиничните характеристики, които характеризират идиопатичния ангиоедем, индуциран от мастоцити, показват сходства с
уртикарията, включително сърбеж, еритем,
демаркация на ангиоедема, предилекционно анагжиране на клепачите и устните, и
спонтанна обратна еволюция често в рамките на 24 часа [39]. Патофизиологията
на хистаминергичния ангиоедем изглежда
идентична с IgE-медиираните алергични
реакции с разликата, че липсва конкретен
причинен фактор [40].
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Фигура. Клинични и лабораторни характеристики на фенотиповете ангиоедем

Нерешени проблеми и бъдещи насоки
През последните 20 години са постигнати
значителни подобрения в диагностиката и лечението на рецидивиращия ангиоедем. Някои
признаци (фамилна анамнеза, локализация,
възрастта на поява, времето на еволюция на
АЕ, влошаването от ACEI, естроген или бременност, злокачествено заболяване, отговор
на терапия със стероиди и антихистамини)
могат да ръководят диагнозата, въпреки това,
клиничната хетерогенност не винаги е лесно
разпознаваема, което води до забавено поставяне на правилна диагноза и неоптимално терапевтично поведение.
Няколко нови лекарства за профилактика и лечение на остри пристъпи на АЕ са вече
налични, особено за наследствените форми,
дължащи се на С1-INH дефицит. Клинични
и експериментални изследвания допринасят
за изясняването на различните механизми,
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които са отговорни за развитието на ангиоедем, включително нови пътища, водещи до
неконтролирано активиране на FXII, мутции
в гените за плазминоген и ангиоепоетин-1,
нови медиатори, които нарушават функцията
на ендотелните клетки, както и припокриване
действието между мастоцитните медиатори
и контактната система. Въпреки този значителен напредък в разбирането за ангиоедема,
остават все още много нерешени въпроси.
Рецидивиращият ангиоедем може да
бъде свързан с множество причини и патофизиологични механизми, като дори при един
и същи вид може да демонстрира различни
характеристики. Честотата, тежестта и локализацията на атаките силно се различават от
пациент до пациент, както и при един и същ
пациент в различни периоди от живота му.
По-доброто разбиране на механизмите, водещи до появата на атаки на ангиоедем ще ни
помогне да обясним защо АЕ се развиват само
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в определени часове или на определени места
на тялото. Тази информация ще бъде полезна
за разработването на нови средства за ефективна профилактика на различните форми на
ангиоедем. Необходими са допълнителни проучвания за идентифицирането на биомаркери,
способни да разграничат вида на ангиоедем и
да предскажат тежестта на болестта. Видимо,
необходимо е да се идентифицират клинични

и лабораторни параметри, които да позволяват ранно разпознаване на острите пристъпи,
което е съществено за прилагането на бързо
и ефективно лечение. По-доброто познаване
на патогенезата на ангиоедема ще доведе до
намаляване забавянето на правилната диагноза, асоциираните рискове или усложнения и
идентифицирането на подходяща терапия при
пациентите с различни клинични фенотипове.
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дневно или еквивалентно средство) и два контролиращи лекарствени продукта. При деца (6 до
11 години) с тежка астма, тиотропиум трябва да се използва като допълнение към терапията с
инхалаторни кортикостероиди (> 400 μg будезонид/дневно или еквивалентно средство) и един
контролиращ лекарствен продукт, или като допълнение към терапията с инхалаторни кортикостероиди (200 - 400 μg будезонид/дневно или еквивалентно средство) и два контролиращи
лекарствени продукта. Все още не са установени безопасността и ефикасността на Спирива
Респимат при деца на възраст от 6 до 17 години с умерено тежка астма. Все още не са установени безопасността и ефикасността на Спирива Респимат при деца под 6-годишна възраст.
Противопоказания: свръхчувствителност към тиотропиум бромид или към някое от помощните вещества или към атропин или неговите производни, например ипратропиум или окситропиум. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Тиотропиум бромид,
представлява бронходилататор за поддържащо лечение, за приложение веднъж дневно, поради
тази причина не трябва да се използва за начално лечение на остър пристъп на бронхоспазъм
или за облекчаване на остри симптоми. В случай на остър пристъп трябва да се използва бързо
действащ бета-2 агонист. Спирива Респимат не трябва да се използва като монотерапия за
астма. Пациентите с астма трябва да бъдат съветвани да продължават приема на противовъзпалителна терапия, т.е. инхалаторни кортикостероиди, приемани без промяна след въвеждането
на Спирива Респимат, дори когато симптомите им се подобрят. Възможна е появата на реакции
на свръхчувствителност от бърз тип след приложение на тиотропиум бромид разтвор за инхалация. Тиотропиум бромид трябва да се прилага с особено внимание при пациенти със закритоъгълна глаукома, хиперплазия на простатната жлеза или обструкция на шийката на пикочния
мехур. Спирива Респимат не се препоръчва при кистозна фиброза Лекарствените продукти за
инхалаторно приложение могат да предизвикат инхалаторно-индуциран бронхоспазъм. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Тиотропиум
бромид е прилаган едновременно с други лекарствени продукти, без да има клинични доказателства за лекарствени взаимодействия. В тази група влизат симпатикомиметични бронходилататори, метилксантини, стероиди за перорално и инхалаторно приложение, антихистамини, муколитици, левкотриенови модификатори, кромони, анти IgE терапия, често прилагани
при лечението на ХОББ и астма. Не е установена промяна на експозицията на тиотропиум
45

при употреба на дългодействащи бета 2-агонисти (ДДБА) или инхалаторни кортикостероиди
(ИКС). Не се препоръчва едновременното приложение на тиотропиум бромид с други антихолинергични лекарствени средства. Фертилитет, бременност и кърмене: Има много ограничени
данни за употребата на тиотропиум при бременни жени. Като предпазна мярка се препоръчва
употребата на Спирива Респимат да се избягва по време на бременност. Не е известно дали тиотропиум бромид се екскретира в майчиното мляко при хора. Употребата на Спирива Респимат
не се препоръчва в периода на кърмене. Предклинично проучване, проведено с тиотропиум не
е показало никакви нежелани реакции по отношение на фертилитета. Нежелани лекарствени
реакции: Много от изброените нежелани лекарствени реакции могат да се свържат с антихолинергичните свойства на тиотропиум бромид. В контролирани клинични проучвания при ХОББ
често наблюдаваните нежелани реакции са антихолинергични нежелани лекарствени реакции,
такива като сухота в устата, които възникват при приблизително 2,9% от пациентите. При астма честотата на реакцията сухота в устата е 0,83%. Сериозни нежелани реакции, свързани с
антихолинергични ефекти включват както глаукома, констипация и интестинална обструкция,
включително паралитичен илеус, така също и задръжка на урина. Други наблюдавани нечести
и редки нежелани лекарствени реакции са: замаяност, главоболие, кашлица, фарингит, дисфония, констипация, орофарингеална кандидоза, безсъние, повишено очно налягане, замъглено
виждане, сърдечни нарушения, палпитации, тахикардия, бронхоспазъм, уртикария, суха кожа
и др. Педиатрична популация: Честотата, типа и тежестта на нежеланите реакции при педиатричната популация са сходни с тези при възрастни пациенти. Други специфични популации:
Възможна е повишена поява на антихолинергични нежелани реакции при пациенти в напреднала възраст. Предозиране: Високи дози тиотропиум бромид могат да предизвикат антихолинергични признаци и симптоми. Срок на годност: 3 години, а след първоначална употреба: 3
месеца. Специални условия на съхранение: да не се замразява. Вид и съдържание на опаковката: 1 инхалатор Респимат и 1 пълнител, съдържащ 60 впръсквания (30 лекарствени дози)
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За Вашите симптоматични възрастни пациенти с астма,
които вече се лекуват с ИКС/ДДБА*

SPIRIVA® Respimat®: Сега наличен за лечение при астма
SPIRIVA® Respimat® 2,5 микрограма разтвор за инхалация. Отделеното количество активно
вещество е 2,5 микрограма тиотропиум за впръскване (2 впръсквания съставят 1 лекарствена
доза). Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпишете SPIRIVA® Respimat®,
моля запознайте се с КХП, 28.03.2018 г. SPIRIVA® Respimat® не трябва да се прилага без ИКС/
ДДБА* за лечение на астма и не е подходящ за облекчаване на остро настъпили симптоми.
*ИКС/ДДБА - комбинация от инхалаторен кортикостероид и дългодействащ β2 агонист

Бьорингер Ингелхайм РЦВ Гмбх и Ко КГ - клон България КЧТ
Адрес: гр. София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 8, Сердика Офиси 808, 807А, тел.: 02/ 958 79 98

PC-BG-100020

Обзори
Пламена Новакова
Медицински
университет - София,
Клиника по Клинична
алергология, УМБАЛ
„Александровска“

Хронична спонтанна уртикария и
автоимунни тиреоидни заболявания
Резюме
Значителен брой публикации доказват връзка между хронична
спонтанна уртикария и автоимунни заболявания, вкл. на щитовидната
жлеза. Целта на настоящия обзор е да се обобщят известните
до момента данни относно връзката между хронична спонтанна
уртикария и тиреоидит. Анализирани са публикувани към момента
данни oт литературата. Разгледана е вероятната патогенетична
връзка между хронична спонатнна уртикария и автоимунни
тиреоидни заболявания. Посочва се и значението на повишените
нива на антитиреоидни IgG автоантитела, пол, възраст, терапия,
продължителност на заболяване при хронична спонтанна уртикария.
Изтъква се по-честото наличие на хипотиреоидизъм и болест на
Хашимото, в сравнение с хипертиреоидизъм и болест на БазедовГрейвс. Изтъкната е необходимостта от допълнителни изследвания,
за да се отговори на още много въпроси, свързани с тази патология.
Ключови думи: хронична спонтанна уртикария, автоимунни
тиреоидни заболявания, тиреоидит на Хашимото, болест на БазедовГрейвс
Summary:
The link between chronic spontaneous urticaria (CSU) and
autoimmune diseases (including thyroid diseases) was proven in a
considerable amount of studies. The aim of this report is to summarize
the known data on the connection between CSU and autoimmune
thyroid diseases. The information published until now was analyzed. The
possible pathogenic link between CSU and autoimmune thyroid diseases
was studied. There is a connection between CSU and elevated levels of
IgG antithyroid autoantibodies, gender, age, duration of the disease and
therapy. Hypothyroidism and Hashimoto’s thyroiditis were found to be
more common than hyperthyroidism and Graves’ disease. Further research
is needed to expose the reason why patients with CSU suffer more often
from autoimmune thyroid diseases compared to the general population.
Key words: chronic spontaneous, autoimmune thyroid diseases,
Hashimoto’s thyroiditis, Graves’ disease

49

Обзори
връзка между ХСУ и автоимунни заболявания,
Хроничната спонтанна уртикария (ХСУ)
е медиирано от мастоцитите заболяване, което
вкл. тиреоидит на Хашимото и тиреотоксикоза
се характеризира с уртики, ангиоедем или и
(фиг. 1) [6]. Автоимунните тиреоидни
дветe, с давност > 6 седмици[1]. Счита се, че
заболявания (АИТЗ) засягат 0.4%-9.1% от
етиопатогенезата е свързана с автоимунни
населението [7]. Значение за развитието на
механизми [2].Уртикарията е едно от найАИТЗ имат както генетични фактори, така
честите кожни заболявания. Тя влошава
и фактори на средата (йод, медикаменти,
качеството на живот на пациентите, сравнимо
инфекции). АИТЗ се изявяват както с
с това на пациенти, понесли двоен коронарен
хипо- или еутиреоидизъм при тиреоидит
байпас [3]. По данни на Зубербиер, във всеки
на Хашимото, така и с хипертиреоидизъмедин момент 0,5%-1% от населението страда
болест на Базедов- Грейвс.
от хронична спонтанна уртикария [4]. Тя
За връзката между ХСУ и АИТЗ се
е свързана с големи директни и индиректни
говори отдавна. Пръв Равич през 1907 година
разходи, което я прави едно скъпо заболяване.
предлага асоциация между двете заболявания
Предизвикателството
при
уртикарията
и ефект
върху уртикарията
при лечение
фактори, така
фактори наи средата
(йод, медикаменти,
инфекции).
АИТЗ се на
идва и от обстоятелството,
че и
причината
тиреоидната
патология на
[8].Хашимото,
Оттогава
изявяватзакакто
хипоили еутиреоидизъм
при тиреоидит
такатази
провокиращите фактори
нея с не
винаги
концепция
се
е
обсъждала
многократно.
и с хипертиреоидизъмболест
могат да бъдат установени.
Пациентите
с на Базедов- Грейвс.
През 1971 година Исаакс въвежда идеята, че
хронична спонтанна уртикария
са подложени
За връзката
между ХСУ и АИТЗ се говори отдавна. Пръв Равич през 1907
CSU и АИТЗ при един и същ пациент могат
на риск от развитие
на автоимунни
болести
година
предлага асоциация
между двете заболявания и ефект върху
да са резултат на общ автоимунен феномен.
най-вече на щитовидната
жлеза при
[5]. лечение на тиреоидната
уртикарията
патология [8]. Оттогава тази
Той описал 4 клинични случая на пациенти
Целта на настоящия обзор е да се
концепция се е обсъждала многократно. През 1971 година Исаакс въвежда
с хипертиреоидизъм и хронична уртикария,
обобщят известните до момента данни
идеята, че CSU и АИТЗ при един ипри
същкоито
пациент
могат да са резултат
на общ
контролирането
на тиреоидното
относно връзката между хронична спонтанна
автоимунен феномен. Той описал
4
клинични
случая
на
пациенти
заболяване подобрило състоянието с на
уртикария и тиреоидит.
хипертиреоидизъм
и хронична уртикарията
уртикария, при
[9]. които контролирането на
Значителен брой
публикации доказват
тиреоидното заболяване подобрило състоянието на уртикарията [9].
Фиг. 1 Коморбидни автоимунни заболявания при пациенти с хроничнаспонтанна уртикария
поKolkhirP [6]
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Фиг. 1Коморбидни автоимунни заболявания при пациенти с хроничнаспонтанна уртикария
поKolkhirP [6].

Обзори
Възможна
патогенетична
връзка
между хронична спонтанна уртикария и
автоимунни тиреоидни заболявания

H. Pylori инфекция с ХСУ и АИТЗ. Установена
е висока честота на IgG и IgA антитела към
H.pylori-асоцииран липопротеин.[13].
Обсъжда се значението на H. pyloriинфекциятаи
IgG антитиреоидните автоантитела
Патогенетичната връзка между ХСУ и
при пациенти с ХСУ на базата на молекулно
АИТЗ не е напълно изяснена(фиг.2). Широко
сходство между тиреоид пероскидазата (ТПО) и
разпространено е твърдението, че ХСУ е свързана
антителата срещу H. pylori [14].
с наличието на антитиреоидни IgG автоантитела
Някои
автори
установяват,
че
[10].
Staphylococcus aureus суперантигените могат да
Счита се, че те не са свързани директно
активрат мастоцити и базофили с отделяне на
с дегранулацията на мастоцитите, а по-скоро
проинфламаторни цитокини и медиатори [15].
засилват „дегранулационната им податливост“
Разглеждана е етиологичната и патогенетичната
към различни активиращи сигнали.
роля на Хепатит С вирусната инфекция при ХСУ
Възпалителният процес в щитовидната
и АИТЗ. [16]
жлеза и свързаното с него общо възпалително
Съществуват и проучвания, които изучават
състояние на организма може да доведе до
ролята на IgE автоантитела при пациенти с ХСУ:
по-лесна мастоцитна дегранулация спрямо
IgE-anti-TPO и IgE-anti-dsDNA. Установява се,
различни стимули [11]. Хроничното възпаление,
че след експозиция на циркулиращ антиген
резултат на антитиреоидните IgGавтоантитела,
(тиреоглобулин
или тиреодна
пероксидазанарушава
нормална
архитектоника
на
жлезата
експозиция на циркулиращ антиген
(тиреоглобулин
или тиреодна
ТПО)- резултат на тиреоидната увреда- IgE-antiи води до
автовъзпалителен
отговор.
В
резултат
пероксидаза- ТПО)- резултат на тиреоидната увреда- IgE-anti-TPO на
TPO на повърхността на мастоцити и базофили
на този отговор се отделят продукти на тиреоидповърхността на мастоцити и базофили може да доведе до
може да доведе до тяхната автоактивация и
белтъчни имунни комплекси, които от своя
тяхнатаавтоактивация
и дегранулация[17].
дегранулация[17].
страна активират
системата на комплемента
с
в патогенезата
отдава
и надаTSH.
образуване
на С3а
и С5а. Последните
Роля
в патогенезата
се причиняват
отдава и на TSH.Роля
Счита
се, че TSHсеби
могъл
мастоцитна
дегранулация
[12].
Счита
се,
че
TSH
би
могъл
да
стимулира
синтеза
стимулира синтеза на проинфламаторни цитокини, посредством лимфоцити
Изследвана
е
ролята
на
инфекции
като
на
проинфламаторни
цитокини,
посредством
и моноцити, които индуцират производството на антитиреоидни IgG
потенциални тригери, както на ХСУ, така и на
лимфоцити и моноцити, които индуцират
автоантитела [18].
АИТЗ. Провеждани са проучвания, някои от
производството
на
антитиреоидни
IgG
които (но не всички) установяват връзка между
автоантитела [18].
Фиг.2 Вероятна патогенетична връзка между CSU и АИТЗ По P. Kolkhir etal.

Фиг.2 Вероятна патогенетична връзка между CSU и АИТЗ По P. Kolkhir etal.
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Обзори
CSU и повишени нива
на антитиреоидни антитела
Голям брой проучвания установяват
завишени нива на антитиреоидни антитела при
пациенти с ХСУ, като според различните автори
това се наблюдава при 0%-68% от случаите.
При болшинството от публикуваните статии се
откриват повишени стойности на антитиреодни
IgG автоантитела при един и повече пациенти.
Kolkhir и съавт. правят анализ само на онези
проучвания, които включват ≥100 пациента
с категорично поставена диагноза ХСУ и
установяват антитиреоидни IgG автоантитела
при 3,7%-37.1% от случаите [5]. Установена е
силна връзка между ХСУ и завишени нива на
IgG антитреоидни автоантитела. От всички
тиреоидни автоантитела, при пациенти с ХСУ,
най-често завишени са нивата на IgG-anti-TPO.
Нивата на антитиреоидни IgG автоантитела
са увеличени по-често при възрастни
пациенти(4.2%-53.6%) с ХСУ в сравнение с
децата(0-17%)[5]. Този резултат би могъл да
се обясни със зачестяване на автоимунните
заболявания с напредване на възрастта,
както и по-продължителното въздействие на
увреждащи тиреоидеята фактори (инфекции,
оксидативен стрес), които се натрупват с
годините [19].
ХСУ и завишени IgG автоантитела,
сравнени с контроли
Kolkhir и съавт. анализират проучвания,
които изследват нивата на антитиреоидните
IgG автоантитела при пациенти с ХСУ и
ги сравняват с тези на здрави контроли /
без уртикария/. Получените от този анализ
резултати разкриват по-високи автоантитела
при пациентите с ХСУ. Най-силно повишаване
се установява на IgG-anti-TPO [5].
CSU и IgE тиреоидни автоантитела
При разглеждането на вероятната
патогенетична връзка между ХСУ и АИТЗ
се отдава роля и на IgE тиреоидните авто
антитела. Данните от проучванията относно
завишени нива на IgE-anti-TPO и IgE-antiTG при пациенти с ХСУ са противоречиви
и не достигат до единодушно становище.
Различните проучвания установяват високи
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IgE антитиреоидни автоантитела при 0-52.1%
от пациентите [6]. Клинично значима и
категорична асоциация между ХСУ и високите
IgE-anti-TPO антитела не е доказана [5].
Има ли връзка между различни
клинични параметри на ХСУ и наличие
на тиреоидните автоантитела?
В търсене на подобна асоциация са
анализирани клинични и лабораторни
характеристики на ХСУ като: продължителност,
тежест, възраст и пол на пациентите, честота
на тиреоидната дисфункция, положителен
автоложен тест, продължителност на лечението
и др. [5]. От всички изследвани параметри
е установена единствено слаба корелация
между завишени нива на антитиреоидни IgG
автоантитела при пациенти с ХСУ и по-честа
употреба на глюкокортикоиди. Не се установява
връзка между тиреоидните антитела и възраст,
пол, продължителност, тежест на ХСУ, както и
резултата от автоложния тест.
Има ли връзка между ХСУ
и тиреоидна дисфункция?
При пациентите с ХСУ се наблюдава повисока честота на тиреоидната дисфункция.
По-голяма е честотата на клиничния /
субклиничния хипотиреоидизъм: 0%-42.6% /
0%-31%, в сравнение със случаите на клиничен/
субклиничен хипертиреоидизъм:0%-17.6% /
0%-5.5% от пациентите [5]. За сравнение тези
стойности при общата популация варират
между 3.05% и 4.6% за хипо- и 0.75%-1.3%
за хипертиреоидизъм. Наблюдава се повисока честота на тиреоидит на Хашимото
в сравнение с болест на Базедов-Грейвс при
пациентите с ХСУ. Установено се, че при
>80% от пациентите с ХСУ тиреоидната
патология се диагностицира до около 10
години от поставяне на диагнозата уртикария.
Kaplan съветва преоценяване на тиреоидната
функция при пациенти с ХСУ и завишени нива
на антитиреоидни IgG автоантитела [20].
Значителен брой публикации привеждат
доказателства, че тиреоидната дисфункция
е по-честа при възрастни пациенти с ХСУ, в
сравнение с деца(> 18 год.)
Честотата на тиреоидна дисфункция

Обзори
(хипертиреоидизъм и/или хипотиреоидизъм)
при жени с ХСУ е значително по-висока,
отколкото при мъже[21]. Като цяло жените
в общата популация са с повишен риск
отхипотиреоидизъм и АИТЗ (тиреоидит на
Хашимото и болест на Базедов- Грейвс)
ХСУпри пациенти
тиреоидна патология
Има слаби доказателства, че пациентите
с тиреоидна патология страдат по-често от
уртикария /вкл. ХСУ/ в сравнение със здрави
контроли. В едно от анализираните отKolkhir
и съавт. проучвания се установява, че при
хипотиреоидните жени се срещат по-често
уртикария, подуване на дланите и ходилата, в
сравнение с еутиреоидните жени [22].
Лечение на тиреоидната патология
и повлияване на симптомите на ХСУ
Анализирани са данни от голям брой
проучвания с общо 285 пациента с ХСУ
и приемащи тиреоидно лечение (напр.
Левотироксин, Метамизол, Пропилтиоурацил,
Трийодтиронин) [5]. Състоянието на CSU се е
подобрило при 120 от всички пациенти- 42%.
Пълна ремисия на ХСУ се открива при 68
пациента (24%), а частично подобрение - при
28 (10%). При 24 пациента (8%) от всички 285
не се установява ефект върху ХСУ.
В зависимост от състоянието на
щитовидната жлеза, всички 285 пациента
биват разделени на хипотиреодни - 182,
еутиреоидни - 85, хипотреоидни - 18.
Лечението на тиреодната патология е довело
до подобрение на симптомите или ремисия
на ХСУ при съответно 51 (28%), 57 (67%) и
12 (67%) пациента, съответно за хипо-, еу- и
хипертиреоидизъм.
Ефектите от лечението с Левотироксин
върху ХСУ се наблюдават 3-12 седмици след
началото на терапията [23]. От известните
към момента данни, може да се направи
извод, че ХСУ се подобрява в отговор на
лечение с Левотироксин или други тиреоидни
медикаменти. По-често повлияване на ХСУ се
наблюдава при хипер- и еутиреоидни пациенти,
отколкото при хипотиреоидни [5]. Според
проучване на Leznoff и съавт. симптомите на

ХСУ намаляват 2 месеца след започване на
лечението на хипертиреоидизъм [24].
И все пак към момента са необходими
сериозни рандомизирани двойно сляпо
плацебо контролирани проучвания, които
да установят категорично връзката между
тиреоидното лечение и симптомите на ХСУ
[25]. Трябва да се отчита фактът, че при около
50% от пациентите с ХСУ може да настъпи
спонтанна ремисия. В същото време сърбежът
(един от симптомите на уртикария) може да
се наблюдава и в резултат на прием на някои
антитиреоидни медикаменти.
Още повече - липсват достатъчен брой
пациенти и здрави контроли. Съществува
и голямо разнообразие от антитиреоидна
терапия, както и разлики във времетраенето на
лечението и дозировките.
От направения литературен обзор се
установява връзка между ХСУ и АИТЗ. Все още
обаче не е ясно защо пациентите с ХСУ страдат
по-често от заболявания на щитовидната жлеза
в сравнение с общата популация. Необходими
са допълнителни, задълбочени анализи и
изследвания, за да се отговори на още много
въпроси, свързани с тази патология.
Какво се знае до момента?
• Съществува връзка между ХСУ
и повишени нива на антитиреоидни IgG
автоантитела, най-често IgG-anti-TPO.
• Употребата
на
глюкокортикоиди
при ХСУ корелира със завишени нива на
антитиреоидни IgG автоантитела.
• Честотата на тиреоидната дисфункция
се увеличава при пациенти с ХСУ.
• По-често се срещат хипотиреоидизъм
и болест на Хашимото, в сравнение с
хипертиреоидизъм и болест на Базедов-Грейвс.
• Тиреоидната дисфункция е по-честа
при възрастни, отколкото при деца.
• ХСУ може да се подобри в отговор на
лечение с Левотироксин или други тиреодни
медикаменти.
• ХСУ при хипер-иеутиреоидни пациенти
е по-вероятно да отговори на тиреоидно
лечение, в сравнение с хипотиреоидни
пациенти.
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Оригинални изследвания
Кр. Найденова,
Н. Русеков,
В. Димитров
Медицински
университет - София,
Клиника по Клинична
алергология, УМБАЛ
„Александровска“

Корелации мeжду алергичен ринит
и бронхиална астма
като доказателство
за единния дихателен път
Резюме
Върху материал от 20 болни, преминали през стационара и диагностичните кабинети на Клиниката по Клинична алергология, е направен опит да се разгледа връзката между алергичните заболявания
на горните дихателни пътища /ГДП/ /предимно алергичен ринит/ и
възникването на алергична патология на долните дихателни пътища /
ДДП/.
Диагноза алергичен ринит /АлР/ е поставяна чрез детайлна анамнеза, риноскопия и кожно-алергични проби /КАП/.
Диагнозата на възникналата като следствие бронхиална астма /
БрА/ е установявана с анамнеза, физикално изследване, функционално изследване на дишането включително бронходилататорен тест,
където е било необходимо.
В хода на търсене на корелация между АлР като пререквизит на
алергичната БрА е търсен средния период между двете заболяванияустановен като 6.5 ± 2.8 години (x ± SEM).
При 10/20 или в 50% е намерена такава връзка.
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Оригинални изследвания
K. Naydenova,
N. Roussekov,
V. Dimitrov
Clinic of Clinical
Allergology, UMBAL
Aleksandrovska, MUSofia

Correlations between Allergic Rhinitis
and Bronchial Asthma as a Proof of
Concept “One Way One Disease”
Summary
Regarding 20 patients, examined in the ambulatory and diagnostic
offices of the Clinic of Clinical Allergology, an attempt to analyze the
correlation between the allergic diseases of the upper respiratory tract
(URT) (predominantly allergic rhinitis) and the initiation of allergic
pathology of the lower respiratory tract (LRT) was conducted.
Diagnosis allergic rhinitis (AR) was made by detailed anamnesis,
rhynoscopy, skin allergy tests.
The diagnosis of bronchial asthma (BA) as a consequence was
confirmed with anamnesis, physical examination, pulmonary function
testing including post-bronchodilator testing, where it was necessary.
Searching a correlation between AR as a precursor of BA, the mean
period between the two diseases was sought – it was established as 6.5 ±
2.8 years (x ± SEM).
In 10/20 or in 50% such a correlation was proven.

През последните години двете най-чести
заболявания в Клиничната алергология –
алергичния ринит и бронхиалната астма се
разглеждат като проява на алергично заболяване едновременно на горните / ГДП/ и долни
дихателни пътища /ДДП/ - това е концепцията
за Единния дихателен път /1,2,3,8,13,20,21,25/.
Дори някои автори употребяват термина
Rhinasthma /9, 10/.
В нашето изследване ние разглеждаме някои връзки между алергичния ринит /АлР/ и
бронхиалната астма /БрА/.
Материал и методи
Обект на изследване са 20 болни, преминали през кабинетите и стационара на Клиниката по клинична алергология в Александровска болница. Болните са 7 мъже и 13 жени на
възраст от 19 до 49 години и средна възраст
- 32± 9 г. Диагнозата „алергичен ринит” е била
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поставяна по типичната анамнеза и общоприетите симптоми: кихане, ринорея, запушване
на носа, сърбеж, главоболие и нарушено обоняние. Диагнозата „бронхиална астма” е била
поставяна по характерната анамнеза и следните симптоми: задух, свиркащо дишане, стягане в гърдите, кашлица, отделяне на храчки.
При алергичния ринит са били провеждани: предна и задна риноскопия и индиректна ларингоскопия.
При предполагаема или налична бронхиална астма е провеждан физикален статус
като е търсено изострено везикуларно дишане
с удължен експириум и различни по интензитет сухи свиркащи хрипове. Провеждано е и
функционално изследване на дишането.
При болните са изследвани: кръв и
урина, провеждани са кожно-алергични проби
с битови и инхалаторни алергени, рентгенографско изследване на околоносни кухини и
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бял дроб. Търсено е съчетание с други болести и на финала е определяна съответна терапия.
При предшестващ АлР са търсени: 1/ евентуална еволюция до астма и 2/ давност на алергичния ринит до развитието на бронхиалната астма /БрА/.
Резултати
ГДП. С предна риноскопия е намерена типичната картина за АлР- носни дъги с оточна и бледа
или бледо-синкава лигавица. Само при един болен в повече е намерен „силно запушен нос”, а при
друг един „хроничен хиперпластичен синузит”. Със задна риноскопия е установено „задно фарингеално стичане (post nasal drip)” при 13 от изследваните пациенти /Фиг. 1/. С индиректна ларингоскопия основната находка е била „без особености”, само при един и – „груби гласни връзки
при запазена фонация”. Рентгеновото изследване е било в нормални граници с изключение на
четирима болни с максиларен синузит, един от които с полипи.
ДДП. ФЕО1 е бил понижен под 80% при 7 болни, при един е бил 40% /но с БДТ 320 мл/, а при
двама е бил над тази стойност – 96% и 109% /Табл. 1/. Всички тези болни са били впоследствие с
диагностицирана БрА.
Табл. 1. Форсиран едносекунден експираторен обем /ФЕО1/ при болните с астма

Болни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФЕО1 %
65
69
96
40
60
67
74
80
109
80

БДТ
Да +
17% /380 мл/
320 мл
Да +
340 мл

Рентгеновото изследване на белите дробове при 19 от болните не е разкрило нищо, но при 1
– стари специфични огнища двустранно върхово /болната е на 49 години с прекарана в миналото
ТБК и проведена туберкулостатична терапия/.
Кожно-алергичното изследване е разкрило сенсибилизация към битови и инхалаторни алергени при всички болни - 15 – към треви и житни, 8 – към кърлежи на домашния прах, 9- към
дървесни полени /предимно брезови/, 4 - към плевели, и двама – към котка /Табл. 2/
След консултацията с наблюдаващите лекари всички болни са получили съответната терапия
за АлР и БрА /когато е била диагностицирана/. Най-често изписваните медикаменти са били антихистаминови препарати, Назонекс и Тонимер /за АлР/ и Симбикорт /при БрА/.
В нашия материал наред с основните диагнози „АлР/БрА”
като
съпътстващи заболявания бяха констатирани: тиреоидит на Hashimoto при двама болни, хронична
спонтанна уртикария – при един и карцином на гърдата – при една пациентка – оперирана и без
усложнения.
Еволюция до астма е констатирана при 10 от изследваните болни /50%/ /Фиг. 2/.
Давността на алергичния ринит до развитието на бронхиална астма е била 6.5±2.8 (X±SEM)
години /Табл. 3/.
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битови и инхалаторни алергени при всички болни - 15 – към треви и
житни, 8 – към кърлежи на домашния прах, 9- към дървесни полени
/предимно брезови/, 4 - към плевели, и двама – към котка /Табл. 2/
Оригинални изследвания
2. Сенсибилизация
отделните болни
ТаблицаТаблица
2. Сенсибилизация
на отделнитена
болни
Болни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Треви и Dermato- Дървесни
житни
phagoides
Х
Х
Х
Х
Х
Букови и
Брезови
Х
Х
Х
Гр. Дървесен
Х
Х
Брезови
Х
Х
Х
Х
Х
Бреза
Х
Х
Бреза
Х
Х
Х
Х
Бреза
Х
Х
Брезови
Х
Х
Х
Гр. Дървесен

Фиг. 1.

Фиг. 1

Болни от АлР с Postnasal D

Postnasal Drip
Без PND
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Плевели

Котка
Х

Амброзия
Пелин

Х
Х

Амброзия
Х

Пелин

Обсъждане
Нашият материал, макар и ограничен като брой болни, доказва една
тенденция – възможността алергичният ринит да еволюира до атопична
бронхиална астма /6,15,18,19,20,21,25/.
Въпреки, че АлР при нашите болни е
бил лекуван /главно симптоматично и
само при двама с начален курс алергенспецифична имунотерапия/, намереният процент на развилите БрА е твърде
висок- 50% /Фиг. 2/. Това показва, колко сериозен е този проблем, изтъкнато
и от други автори /14,22,23/. Въпреки
намерения висок процент на postnasal
drip /65%/ /Фиг. 1/, ние чрез редица обе-

7
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Таблица 3.

Табл. 3
Болни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Еволюция до астма
Х
Не
Не
Х
Не
Не
Не
Х
Х
Х
Не
Х
Х
Х
Не
Х
Не
Не
Не
Х

Фиг. 2

Фиг. 2

Обсъждане
Еволюция на АлР до астма

Давност в години
2.5
3.0
29.0
2.5
2.5
16.0
2.0
1.0
4.5
2.0
ктивни методи, отхвърлихме възможността астматичната симптоматика да
се дължи на този феномен.

Изводи
Всички болни от нашия маНашият материал, макар и ограничен като брой 1.болни,
доказва една
териал са били с атопичен алергичен
тенденция – възможността алергичният ринит даринитеволюира
досезонен
атопична
най-често
– при 12,
целогодишен със сезонно изостряне
бронхиална астма /6,15,18,19,20,21,25/. Въпреки, че АлР при нашите болни е
- при 6 и целогодишен - при 2.
AлР и БрА
бил лекуван /главно симптоматично и само
двама
с начален
курс
2. При 13
от тях /65%/
е устаСамо при
АлР
новен postnasal
drip.
алерген-специфична имунотерапия/, намереният процент
на развилите
БрА
3. При 10 от болните с алергие твърде висок- 50% /Фиг. 2/. Това показва, колко сериозен
е този
проблем,
чен ринит /50%/
е установена
еволюция до лекависок
атопична
астма на
изтъкнато и от други автори /14,22,23/. Въпреки намерения
процент
4. Средната продължителност
postnasal drip /65%/ /Фиг. 1/, ние чрез редица
методи,
на тазиобективни
еволюция е била
6.5 години
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върху патогенезата на хроничната
уртикария – роля на тиреоидита
на hashimoto
Резюме
Изследването е проведено при 35 болни, постъпили на болнично
лечение в Клиниката по Клинична алергология с диагноза Хронична
идиопатична/спонтанна уртикария (CSU). Преобладават жените – 33,
възрастта им варира от 18 до 69 годити /ср. възраст 49 г/, като доминиращата група е от 40 до 69 г.
При 14 от тях /40%/ е установен клинично и с лабораторни изследвания /МАТ, ТАТ, TSH, FT3 и FT4/ Тиреоидит на Hashimoto, като
основно е преобладавала хипофункцията на щитовидната жлеза.
Разглеждани са и други възможни патогенетични фактори за
CSU като автоантитела, фокална инфекция, паразитна инфестация и
участието на Helicobacter pylori. Разсъждава се върху тяхната роля в
тази патология.
Ключови думи: хронична спонтанна уртикария, тиреоидит на
Хашимото, ASST, Helicobacter pylori, фокална инфекция
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Research on Pathogenesis
of Chronic Urticaria - the role
of Hashimoto’s thyreoiditis
Summary
The research was conducted on 35 patients, hospitalized at
the Clinic of Clinical Allergology with diagnosis Chronic idiopathic/
spontaneous urticaria (CSU). Women were the majority - 33, their age was
varying from 18 to 69 years (average age 49 years), the dominating group
was from 40 to 69 years.
In 14 of them (40%) Hashimoto’s thyreoiditis was proven clinically
and via laboratory tests (МАТ, ТАТ, TSH, FT3 and FT4), the hypofunction
of the thyroid gland was predominant.
Other possible pathogenic factors for CSU have been reviewed
such as autoantibodies, focal infection, parasitic infestation and the role of
Helicobacter pylori. Their value for this pathology is considered.
Keywords: chronic spontaneous urticaria, Hashimoto thyreoiditis,
ASST, Helicobacter pylori, focal infection

Патогенезата на хроничната идиопатична
уртикария, отскоро наричана хронична спонтанна уртикария /ХСУ, CSU/ е неясна и вероятно дълго ще остане такава /1, 2/, въпреки големия прогрес в нейното изучаване /7/. Нейната честота е 0,1-3% /5, 6, 7, 8/. Приблизително
в 40% от случаите тя се среща заедно с ангиодем, който в 10% е нейна първа проява /2,5/.
В повечето случаи CSU е самолимитиращо
се заболяване, продължаващо 2-5 години/, но
20% тя продължава и повече /2, 3,6, 8/. Съчетанието на CSU с тиреоидит на Hashimoto /ТХ/
се среща в 27-30% /1,11/.
Нашето проучване обхваща 2 годишен период на анализ върху хоспитализирани болни
с тази диагноза.
Материал и методи. Проучването се проведе върху 35 болни с диагноза „Хронична уртикария” , 33 жени и 2 мъже на възраст от 18
до 69 г, като преобладават болните между 40 и
69 години – 19. Средната възраст е изчислена
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на 49.3 ± 2.47 (х ± SEM).
Попълваше се фиш с 1/ паспортна част, 2/
анамнеза за хроничната уртикария, тиреоидна
патология с акцент Тиреоидит на Хашимото и
други алергични или автоимунни заболявания,
3/ физикален статус на щитовидна жлеза, кожа
и видими лигавици и патологични отклонения
от физикалния статус, 4/ кръв и урина, 5/ относно щитовидната жлеза – ТАТ, МАТ, TSH,
FT3, FT4, 6/ ASST (кожен тест с автоложен серум), 7/ AST, 8/ ANA, 9/ ANCA, 10/ изследване
за хелминти и протозои – изпражнения и серологично, 11/ изследване за фокална инфекция,
12/ Проведена терапия – за щитовна патология и за хроничната уртикария.
За да се постави диагнозата хроничен тиреоидит на Хашимото се използваха следните
изследвания: 1. Струма с плътна консистенция, 2. ТАТ и МАТ – повишени стойности, 3.
TSH – повишени стойности, 4. Ехография на
щитовидна жлеза – дифузна или огнищна хи-

Оригинални изследвания
поехогенност, 5. Сцинтиграфия на щитовидната жлеза – „петнистност” на жлезата.
Резултати
Средната давност на CSU е 3,8 години
(3,8±0,76 , X±SEM ), само при 2 болни давността е по-голяма /20 години/, средна при 2
болни /9 години/, а в останалите е 2-4 години
/89%/.
Въз основа на клиничната изява и приложеното лечение CSU е била умерена в 66% от
случаите и тежка – в 34%.
Кръвната картина и изследването на урина при болните CSU не е показало отклонение
от нормата. Не е било наблюдавано увеличение на моноцитите, за което се съобщава /1/.
Наличие на чревни паразити установихме
в само в 2 от случаите на CSU /5,7%/, фокална
инфекция при 7 от болните /20%/ /предимно
от зъбен произход/, Helicobacter pylori само
при един от болните. Положителни титри за
антинуклеарни антитела /ANCA/ и AST бяха
установени само в 5,7% от болните с CSU. За
разлика от това положителен ASST беше регистриран при 8 от болните – 22,8%. Фиг. 1
Тиреоидит на Хашимото / ТХ/ е констатиран при 14 от болните с CSU, което представлява 40%. Фиг. 2

Фигура 1

Анализът на ТХ е показал следното:
средната стойност на давността на ТХ е била
1.7±0,68 години (средна±SEM). По отношение на функцията на щитовидната жлеза 8 от
болните са били с хипофункция /57%/ /Фиг.
3/, 2 с хипер и 2 – с еуфункция. При повечето
болни щитовидната жлеза е била с увеличена
плътност и дифузна или огнищна хипоехогенност.
ТХ е предшествал CSU само в 2/35 случая /Фиг. 4/.
Обсъждане
Проблемът CSU e важен /7/, поради силно
нарушеното качество на живот на страдащите
/A. Kaplan определя сърбежа като „дяволски”/
и високата икономическа цена – 9000 щатски
долара годишно на пациент /2,6/.
Откриването на съчетание от ТХ и CSU
e съблазнително в подкрепа на хипотезата за
автоимунната патогенеза на последната. При
CSU се откриват значително по-високи нива
на Ig G антитиреоидни и на Ig E антитела срещу тиреоидната пероксидаза /4, 9/. В същата
посока може да се тълкува и положителния
ASST /1,5,9, 10, 11/, като процентът на положителен ASST е по-висок при болните с CSU,
съчетана с ТХ /11/.

Фиг. 1

Положителен ASST при CSU

22.8

Положителен ASST
Отрицателен ASST

77.2
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Съчетание на инфекция с H. pylori и CSU
е съобщавано в литературата, но няма убедителни данни за участието му в патогенезата
/1,5/.
Изводи
1.Тиреоидит на Хашимото се среща в
40% от случаите на CSU.
2. Въпреки сравнително високата честота
Фигура 2
Фиг. 2

на ТХ, не намерихме данни, че той може да
участва в патогенезата на CSU.
3. Положителен ASST намерихме в 23%
от болните с CSU, което е по-малко от съобщаваното в литературата 30-60% /1, 5/.
4. Не се установи увеличение на моноцитите в групата с CSU, както някои автори
съобщават /1/.

Тиреоидит на Hashimoto при CSU

ТХ
Без ТХ

Фигура 3
Фиг. 3

60
50
40

ТХ с хипофункция
ТХ с хипер и еуфункция

30
20
10
0

ТХ с хипофункция
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Фигура 4

Фиг. 4

ТХ преди CSU

Останали случаи
TX преди
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Случай на съчетание
на хронична уртикария
с белодробна туберкулоза
Резюме
Хроничната уртикария в голям процент от случаите остава етиологично неуточнена и се приема за идиопатична. Диагностиката и
лечението й създават много затруднения на специалиста-алерголог
и значимо влошават качеството на живот на пациента, поради което попада в групата на тежките алергични заболявания. Препоръките на EAACI/GA2LEN/EDF/WAO за лечение на хронична уртикария
включват и ерадикация на инфекциозните причинители и лечение на
възпалителните процеси.
Представен е случай на хронична уртикария при 39-годишен
мъж с новооткрита белодробна туберкулоза. ТБК като хронично
инфекциозно заболяване, влияе върху реактивността на организма
и може да бъде причина за хронифициране на уртикарията.
Този случай още веднъж илюстрира необходимостта от комплексен и
интердисциплинарен подход при диагностичното уточняване на всеки пациент, при отчитане на индивидуалните му особености.
Ключови думи: Хронична уртикария, ТБК, Диагноза, Диференциална диагноза, Bilastine, Levocetirizine
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a case of chronic urticaria associated
with pulmonary tuberculosis

Summary
The chronic urticaria in a large percentage of cases remains unspecified
etiologically and is considered idiopathic. The diagnosis and treatment of
chronic urticaria creates many difficulties for allergists and significantly
impair quality of life of the patient, and therefore is considered as a severe
allergic disease. The recommendations of the EAACI / GA2LEN / EDF /
WAO for treatment of chronic urticaria include eradication of infectious
causes and treatment of inflammatory processes.
Here is presented a case of chronic urticaria in 39- year-old man
with newly diagnosed pulmonary tuberculosis. TBC as a chronic
infectious disease affects the reactivity of the body and can be a cause
of chronic urticaria. This case again illustrates the need for a holistic
and interdisciplinary approach to diagnostics of each patient, taking into
account his individual characteristics.
Keywords: Chronic urticaria, tuberculosis, diagnosis, differential
diagnosis, Bilastine, Levocetirizine

Представяне на случая:
Касае се за мъж на 39 години от малък
град в провинцията. Всички изследвания и
консултации са проведени амбулаторно и предоставени доброволно от пациента.
Професионален маршрут и рискови фактори от работната среда: Шофьор на тежкотоварен камион от 13 год. 2 години преди изявата
на оплакванията пътувал редовно до Афганистан.Превозва опасни за здравето товари – химикали. Има ежедневен контакт с дизелово гориво. Работи в условия на непрекъснат стрес,
нервно-психично пренапрежение и недостиг
на сън, непълноценно и нередовно хранене.
Обща и целенасочена алергологична
анамнеза:

От началото на м.04.2014г. започнал да
получава почти ежедневно силно сърбящи
кожни обриви, с характеристика на уртикариални, по цялото тяло, задържащи се няколко
часа и спонтанно изчезващи. Интензивният
сърбеж пречел на изпълнението н а ежедневните му дейности и сън. Двукратно имал и лек
оток на устните и езика.
Съобщава,че понякога при диетична
грешка има епигастрален дискомфорт.
При насочен разпит отрича оплаквания
от други органи и системи, редукция на тегло,
фебрилни епизоди, повишено изпотяване и др.
патологични промени в общото състояние.
Отрича преболедувани белодробни заболявания, както и прояви на бронхобелодробен
синдром в миналата и настояща анамнеза.
Не съобщава контакт с болни от ТБК в
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близкото обкръжение – семейство, приятелски кръг и колеги.
Не отчита причинно-следствена връзка
между изявата на обрива и приема на храни
и напитки.
Не приема медикаменти и/или хранителни добавки, освен назначеното до момента
лечение по повод настоящите оплаквания.
Не страда от зависимости.
Минали заболявания: На 6-7-годишна
възраст получил оплаквания от сезонен алергичен рино-конюнктивит, които спонтанно
преминали през пубертета. Няма оплаквания
и понастоящем.
Фамилна анамнеза:Необременена по отношение на имуно- алергични заболявания.
Майка – с таласемия минор.
Вредни навици: Пушач – 20 пакетогодини. Алкохол употребява епизодично, по повод,
предимно нискоалкохолни напитки.
Маршрут на пациента до момента:
6 седмици след началото на оплакванията, пациентът посещава кабинета на специалист-алерголог в областния град. Проведен е
преглед. КАП с инхалаторни алергени ( табл.1)
- слабо пол. с поленови алергени ( дървесни
микс, 5 треви, 4 житни), плесени ( Алтернариа, Пеницилиум микс, Кладоспориум), Блатела германика, пух и перушина. Поставена
Д: Ринитис ал. Уртикария хр. Не са назначени
изследвания и консултации с други специалисти. Дадена терапия:
3 дни и.м. приложение на медикамент
(АХ или КС? - пациентът не уточнява кой медикамент е предписан)
7 – дневен курс с антибиотик (?!)
Claritine 10mg – 1т. /дневно при нужда
Той провежда назначената терапия почти
година и половина. Поради липса на ефект от
епизодичния прием на Claritine - персистиране
на интензивния сърбеж и обривната симптоматика, без оточен синдром, търси помощ от
друг специалист – алерголог. Отново са проведени КАП ( табл.2). Заключение: умерена СЧ с
ДПМК, свинско месо и моркови. Д: Хронична
уртикария .
Други изследвания и консултации не са
препоръчани. Назначени диета и терапия за 2
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месеца:
Bilastine – 20 mg S: 1т./дн. сутрин 10 дни
Levocetirizine – 5 mg S: : 1т./дн. сутрин 10
дни,
като двата медикамента се редуват.
Famotidine – 20 mg S: 1т./дн. към 17 ч.
Мedrol – 4 mg S: 5 + 3 + 2 т. през 6 ч. 1-3
дни при силен обрив
Няколко дни след започване на лечението
с Bilastine и Famotidine сърбежът и обривите преминават. Отоци не е получавал. Същият ефект има и комбинацията Levocetirizine/
Famotidine. Редовният прием на лекарствата
гарантира липсата на оплаквания. Само понякога сутрин, особено в комбинация с недоспиване, след приема на Н1 – блокера се чувствал
сънлив и имал леко главоболие. Не отчита разлика между двата медикамента по отношение
ефектите върху ЦНС.
След проведения 2- месечен курс пациентът спира терапията. Седмица след това
сърбежът и обривите отново се появяват. По
собствено усмотрение, той продължава приема на Bilastine с много добър ефект. Всеки
опит обаче да спре медикамента, води до
възобновяване на оплакванията. Това го принуждава отново да търси помощ от специалист – алерголог.
Физикален статус: Астеничен хабитус, в
запазено общо състояние. Афебрилен. Мургава кожа, бледи видими лигавици. Без обривен
синдром в момента на прегледа. ДС :Сонорен
перкуторен тон, леко скъсен в дясно върхово.
Двустранно везикуларно дишане, леко отслабено пекторално върхово в дясно. Неудължен
експириум, без хрипова находка. ССС : Ритмична, нормофреквентна сърдечна дейност.
СЧ – 80 уд./мин. АН – 120/80 mm Hg. Корем –
мек, респираторно подвижен, лека палпаторна болезненост в епигастриума при дълбока
палпация. Ч. дроб и далак – палп. неувел. Сук.
реналис – двустр. (-) отр.
От хематологичното изследване, представено на табл. 3, се установяват данни за леко
изразен анемичен синдром.
Работна диагноза:
 Хронична уртикария – с давност
1год.9мес. и неуточнена етиология
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Придружаващи заболявания :
 Интермитентен (сезонен ) алергичен
рино – конюнктивит - ремисия
 Хемолитична анемия – таласемия
(минорна форма)
В ДД към ПЗ:
 Хроничен гастродуоденит - HP носителство?
 Патологичен процес в десен горен
белодробен дял- за диагностично уточняване.
Назначени допълнителни изследвания и
процедури:
Хематологично изследване (Табл. 4) :
Леко изразен анемичен синдром, горно-гранични левкоцити и умерено ускорена СУЕ.
Биохимични показатели - в норма.
Изследване на урина - пълен анализ - б.о.
Урокултури - трикратно стерилни.
Имунология (Табл.5): C3 и C4 - фактори
на комплемента - в норма; ANA - 1:100 граничен титър. ТАТ и МАТ ( Табл.6 ) - б.о. HP - Ag
oт фецес ( Табл.5) - отрицателен.
Копрологично изследване за протозоа и хелминти (Табл.6) - отрицателно. От
хематологичното изследване за паразити (
Табл.6) се установява положителен титър за
Tоксоплазмоза IgG - ECLIA.
EKГ(Фигура 1) - б.о.
Ехография на коремни органи (Фигура 2)
: Заключение: Нормална ехографска находка.
Консултация със стоматолог и саниране на
съзъбие: Няма хронични огнища на възпаление. Съзъбието е санирано.
Рентгенография на гр. кош и бял дроб
(Фигура 3) - описание на патологичната находка: Усилен и деформиран белодробен рисунък в дясно, горно белодробно поле и на
този фон дребно и среднопетнисти сенки.
Измененията са свързани с фиброзни повлекла с горния полюс на дясната хилусна сянка.
Заключение: Бронхопневмония декстра. ДД:
ТБК?
Пациентът е плануван за КАТ на гръден
кош с контраст. В тази връзка се проведе
КАП с Jomeron – (-) отр. и 5 – дневна медикаментозна профилактика преди извършване на
контрастното изследване по общите принципи и утвърдената схема, която включваше и
Bilastine – 20 mg в дозировка 2 по 1 табл. / дн.

сутрин и вечер. Пациентът понесе изследването добре и без странични алергични реакции.
Описание на патологичната находка (Фиг.4 ):
Бял дроб - множество огнища на консолидация на фона на усилен, груб и деформиран белодробен рисунък в дясно горно белодробно
поле, достигащи до интерлоба. Зона на разпад
във 2 сегмент. Няма данни за нодуларни лезии.
Съдово - бронхиалната структура е с непроменена архитектоника. В трахеята и десния главен и горно-дялов бронхи, в условията на виртуална бронхоскопия се виждат неравности на
мукозата, на места като мекотъканни структури. Това най- вероятно води до хиповентилация и от там до интерстициални възпалителни
изменения и малки инфилтрати. Няма данни
за уголемени лимфни възли в хилусите и медиастинума. Закл.: Необходима е бронхоскопия и консултация с пулмолог.
На този етап от изследванията се изгради
следната работна диагноза: Инфилтративно –
пневмонична ТБК на БД в десен горен белодробен дял - новооткрита. БК – дир. пол. (+)
? Каверна.
За потвърждаването й е необходимо доказване на етиологичния причинител, т.е. идентифициране на Mycobacterium
tuberculosis в тъканна проба – храчка, лаважна
течност, биоптат, гной и др.
В ДД:
1. Бактериална пневмония в десен горен белодробен дял - във фаза на абсцедиране – Stahp. aureus, Klebsiella pneum.,
Enterobacter sp.
2. Пневмонии причинени от фунги в десен горен белодробен дял - хистоплазмоза,
бластомикоза, аспергилоза, актиномикоза,
криптококоза и др.
3. Периферен белодробен Ca в десен горен белодробен дял - във фаза на разпад .
Пациентът проведе ФБС на БД. Беше
взет материал за хистология и МБИ. Резултати: БК – директна бактериоскопия ( - ) отр.
Направена посявка .Фунги – ( - ) отр. Липсват
данни за клетъчен атипизъм.
Тези резултати доведоха до отпадане на
ДД възможности, остана работната диагноза.
На този етап се очакваше резултатът от посяв69
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ката за БК, с цел потвърждаване на етиологичната диагноза. Положителният резултат от посявката за БК завършва диагностичния процес.
Тя ‘’дефинитивно’’ доказва ТБК. На помощ
тук идва и съвременният метод – квантиферонов тест (ИГТ). Каква е неговата същност?
Изследва ин витро клетъчно-медииран
имунитет. Измерва IFN –y на стимулирани
Т- клетки, инфектирани с ТБК микобактерии.
Методът е с висока специфичност и чувствителност. Той допълва туберкулиновата проба (Mantoux 5ME PPD), но няма стойност на
етиологична диагноза. Някои проучвания доказват, че при хиперсензитивна туберкулинова
проба вследствие постваксинална реакция или
нетуберкулозна микобактериоза , ИГТ остава
негативен. Това помага за трудната ДД: постваксинална хиперсензитивност; микобактериоза или хронична ТБК инфекция.
Пациентът проведе ИГТ (Imuno – Spot
TB) за доказване на специфични Т- Ly сенсибилизирани с ТBC Ag. Закл.: ИГТ e (+) положителен. Касае са за ТБК.
Няколко дни по - късно се получи и резултатът от посявката за БК от ФБС – пол. (+),
т.е. и чрез двата метода (класическия и съвременния) беше потвърдена етиологичнaта диагноза.
Във връзка с повишения титър на Ig G Токсоплазмоза се проведе и консултация с паразитолог. Заключение: В около 40% от българската популация този титър е завишен. В планов порядък би могло да се изследва и Ig M, и
ако и неговите стойности се окажат високи, да
се проведе нова консултация за обсъждане на
необходимостта от противопаразитно лечение.
Заключение:
Въз основа на данните от анамнезата,
обективното състояние на пациента и резултатите от всички проведени изследвания и консултации се прие Окончателна Д : Новооткрита инфилтративно – пневмонична ТБК на БД
в десен горен дял с каверна. БК – дир. пол. (+)
от посявка. Хронична уртикария - на фона на
хронична ТБК инфекция.
ПЗ: Интермитентен (сезонен) алергичен
рино-конюнктивит – ремисия. Хроничен гастродуоденит – HP (-) отр. Таласемия минор.
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След по-малко от месец след първото посещение на пациента в кабинета и извършване на всички посочени изследвания и консултации, с доказана етиологична диагноза, той
бе приет в специализирано регионално заведение за лечение на специфичния процес на
БД. То ще се провежда на фона на H1 – блокер (Bilastine) , като при нужда терапевтичната
схема ще бъде допълвана и модифицирана.
Счита се, че трайното обезбациляване на пациента ще съдейства благоприятно за ремисията
на хроничната уртикария. След дехоспитализацията той подлежи на системно наблюдение
от специалисти пулмо-фтизиатър и алерголог.
Обсъждане на случая:
Касае се за 39-годишен мъж с уртикария с
хронично-рецидивиращо протичане и почти 2
- годишна давност, на алергичен терен (вероятно
придобит), станала повод да се диагностицира
активна ТБК на БД с бацилоотделяне, протичаща асимптомно, латентно, (както при 90% от
заразените с Myc. Tuberculosis). За развитие на
заболяването са налице редица предразполагащи фактори, довели до срив в имунната защита
на пациента: хроничен стрес и преумора, ежедневен контакт с вредни вещества – химикали и
горива, непълноценно хранене, тютюнопушене
20 пакетогодини. От голямо значение е и фактът,
че в продължение на 2 години преди изявата на
симптоматиката, той посещава редовно страна с
висок епидемиологичен риск за заразяване с ТБК
– Афганистан, (заболеваемост над 150/ 100 хил.
души при показател за България 23,4/100 хил.
и за Европа 12,2/ 100 хил. Данните са взети от
Global tuberculosis report за 2013 год.)
 Лечението с Bilastine показва, че медикаментът приет ежедневно в обичайна дневна
доза (20 mg) значимо облекчава симптомите на
хроничната уртикария, в сравнение с Claritine
в обичайна дневна доза (10 mg), приеман ‘’при
нужда’’.
 Bilastine в обичайна дневна доза (20 mg)
има ефикасност върху хроничната уртикария
напълно сравнима с тази на Levocetirizine в обичайна дневна доза (5 mg).
 В конкретния случай, Bilastine и
Levocetirizinе имат подобен и напълно сравним
профил на нежелани събития върху ЦНС, в съче-
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тание с предразполагащи фактори в съществуващата работна среда – хронично недоспиване,
преумора и стрес.
 Лечението с Bilastine и Levocetirizine
има добър контрол върху уртикариалната сим-

птоматика, но не е каузално насочено за лечение
на хроничната ТБК инфекция. Поради тази причина, след спирането му пациентът отново получава оплаквания, на фона на персистиране на
инфекциозното заболяване.

Литература:
1. Димитров В. (2000 г.) Алергични болести Принципи, диагноза и лечение. Арсо, София
2. Божков Б. (2003 г.) Алергия и астма. Труд, София
3. Добрев П. (1994 г.) Диференциална диагноза на белодробните болести. Медицина и физкултура, София
4. Добрев П. (1999 г.) Лечение на белодробните болести. Медицина и физкултура, София

Таблица 1

Таблица 1

71

Клиничен случай
Таблица 2

Таблица 3Таблица 2

72

Таблица 3

Клиничен случай
Таблица 4

73

Клиничен случай
Таблица 5

Таблица 5

74

Клиничен случай
Таблица 6

Фиг. 1

Таблица 6

Фигура 1

75

Клиничен случай
Фиг. 2

76

Фигура 2

Фигура 2
Фигура 2

Клиничен случай
Фиг. 3

Фигура 3

Фиг. 4

Фигура 4

77

Алергии
Хиперсензитивност
Астма

списание на българското
дружество по алергология

том 14 • N 1 • 2018
Клиничен център по Алергология, Медицински факултет,
Медицински университет – София
София 1431, бул. “Св. Георги Софийски” № 1
Тел./Факс: +359 2 9230 715

Терапевтични индикации:показан при възрастни и юноши (над 12 год.) за поддържащо лечение на астма, когато
е удачно приложението на комбиниран препарат (съдържащ инхалаторен кортикостероид и дългодействащ β2адренорецепторен миметик). Дозировка и начин на приложение: За инхалаторно приложение. Не е показан
за първоначално лечение на астма. Поддържащо лечение: приема се като редовно поддържащо лечение
плюс отделен бързодействащ бронходилататор като „при нужда”. Възрастни ( на и над 18 год.): 1-2 инхалации
2 пъти дневно. Може да са необходими до максимум 4 инхалации два пъти дневно. Юноши (на възраст от 12
до 17 год.): 1-2 инхалации 2 пъти дневно. Поддържащо лечение и лечение „при нужда”: приема се като
редовно поддържащо лечение, както и „при нужда” при поява на симптоми. Специални предупреждения и
предпазни мерки при употреба. Системни ефекти могат да се проявят с всеки инхалаторен кортикостероид,
особено при високи дози, предписани за продължителен период. Проявяват се по-рядко отколкото при перорални
кортикостероиди. Възможни системни ефекти включват синдром на Cushing, къшингоидни черти, надбъбречна
супресия, понижаване на костната минерална плътност, катаракта, глаукома и по-рядко редица психологически
или поведенчески ефекти, включително психомоторна хиперактивност, нарушения на съня, тревожност, депресия
или агрессия.Препоръчва се спирането на лечението да не става рязко, а дозата да се намалява постепенно. След
приема на дозата може да възникне парадоксален бронхоспазъм. Трябва да се прилага с повишено внимание
при пациенти с тиреотоксикоза, феохромоцитом, захарен диабет, нелекувана хипокалиемия, хипертрофична
обструктивна кардиомиопатия, идиопатична подклапна аортна стеноза, тежка артериална хипертония, аневризма
или друго тежко сърдечно-съдово заболяване . С повишено внимание да се подхожда при лечение на пациенти
с удължен QTc интервал. β2-адренорецепторните миметици могат да предизвикат развитието на потенциално
сериозна хипокалиемия. Едновременният прием с ксантинови производни, стероиди и диуретици, може да
засили възможния хипокалиемичен ефект. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други
форми на взаимодействие: Мощните инхибитори на CYP3A4 могат значително да повишат плазмените нива
на будезонид. Бета-адренорецепторните блокери могат да отслабят или да инхибират ефекта на формотерол.
Едновременното лечение с хинидин, дизопирамид, прокаинамид, фенотиазини, антихистамини и трициклични
антидепресанти може да предизвика удължаване на QTc интервала. Нежелани реакции: Чести (≥ 1/100 до <1/10)
- орофарингеална кандидоза, дразнене в гърлото, кащлица, дрезгав глас, пневмония (ХОББ), главоболие, тремор,
палпитации. Поради риска от инфекции, причинени от Candida в орофаринкса, пациентът трябва да изплаква
устата си с вода след всяко впръскване. Редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000) - ангиоедем и анафилактична реакция,
бронхоспазъм, хипокалиемия, аритмии.
Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали
нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана
полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 971 11 24. Моля, съблюдавайте
също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За
информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон.
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете Симбикорт Турбухалер,
160 микрограма/4,5 микрограма/инхалация, прах за инхалация моля, консултирайте се с кратката
характеристика на продукта (КХП).
Дата на последна актуализация на КХП: 24.07.2018 г.
Дата на създаване на материала 08.2018
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AstraZeneca България, София 1057, Бул.”Драган Цанков” 36, тел.: (02) 44 55 000, факс: (02) 971 11 24.

Улови всяка
възможност...
Не оставай в
плен на задуха!
РАЗЛИКАТА Е

160/4,5μg/доза

