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Легенда: S1P1: Сесия 1, Пленарна презентация 1

S1P1: THE MULTIMORBIDITY OF
ASTHMA AND RHINITIS:
FROM EPIDEMIOLOGIC DATA TO
MOLECULAR TRAITS
Rationale: To (1) estimate nationwide asthma prevalence and analyze
its association with rhinitis in children and the elderly; (2) identify early
childhood wheezing phenotypes related to asthma persistence; (3) analyze
the association between nasal and lower airway function, together with
the subjective evaluation of childhood allergic rhinitis and asthma (ARA)
control and uncover ARA differentiating metabolic features.
Methods: (1) cross-sectional, population-based, nationwide surveys;
(2) prospective cohort study of preschool children with recurrent wheezing
until adolescence, with cluster analysis; (3) cross-sectional, case-control
study of children with ARA, performing nasal and lung function testing
together with the ARA control subjective assessment. Urinary and salivary
untargeted metabolomics analysis was performed by nuclear magnetic
resonance.
Results: The prevalence of current asthma in children was 8.4%. The
prevalence of rhinitis and of physician-diagnosed asthma in the elderly was
29.8% and 10.9%, respectively. A strong association between asthma and
rhinitis at the population-level was found. Three early childhood wheezing
phenotypes were predictive of asthma persistence; worse prognosis was
associated with multimorbidity. Peak Nasal Inspiratory Flow (PNIF)
correlated with spirometry, observed independently of ARA diagnosis/
control, age and gender. Urinary and salivary spectral areas were associated
with ARA; some metabolites correlated with spirometry, exhaled nitric
oxide and allergic sensitization.
Discussion and Conclusions: Asthma was common in children and the
elderly, frequently associated with rhinitis. Early childhood multimorbidity,
particularly rhinitis, tended to predict a worse prognosis of asthma and
impaired lung function. PNIF could provide complementary information
in ARA control assessment. The identified metabolites stimulate ongoing
studies to detect relevant metabolic pathways and therapeutic targets.
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S1P2: СЪВРЕМЕННОТО ЗНАЧЕНИЕ
НА ИМУНОЛОГИЧНИТЕ МЕХАНИЗМИ
В АЛЕРГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ:
ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ,
ПРЕВЕНЦИЯ
Както добре е известно, имунологичните механизми са в основата на алергичните реакции и заболявания, които се определят от
генетични фактори, екзо- и ендо-алергените, влиянието на околната
среда и начина на живот. Всичко това показва необходимостта от много добро им познаване за разбирането на алергенната сензибилизация. Това е от особена важност днес, когато с бурното развитие на
имунологията, на основа постиженията на молекулярната биология
и генетиката, много активно се разработват нови принципи и технологии за високо алерген-специфична диагностика, позволяваща разкриването на истинската сензибилизация на болния и механизмите на
нейното възникване. Въз основа на нея става възможно провеждането
на „таргетна”, „индивидуализирана терапия”на болния в смисъла на
все по-интензивно навлизащите в медицинската теорията и практика
принципи на „прецизната медицина”. За осъществяване на това днес
разполагаме с огромен набор от секвенирани алергенни молекули позволяващи разкриването на индивидуалната сензибилизация на алергично болните и осъществяването на т.н. „компонентно свързана диагноза – CRD”и от тук - алерген специфична имунотерапия/ваксинация; множество моноклонални антитела и други биологично активни
агенти насочени към основните имунологични елементи на алергичната реакция”: антитела, цитокини, клетъчно рецептори, медиатори,
имунокомпетентни клетки / т.н. биологична терапия /; различни подходи и биологично активни вещества и препарати за стимулиране или
потискане на имунната система, с оглед повлияване на алергичната
реакция. Имунологичните механизми са в основата и на опитите за
превенцията на алергичните реакции с пробиотици по аналогия на
идеята за „хигиенната хипотеза”- потискане развитието на алергичните заболявания чрез стимулиране на Тн1 тип имунен отговор.
Всичко казано определя необходимостта от много добро познаване на постиженията на имунологията и тяхното „транслиране „ и
ежедневно прилагане в алергологичната практика, с което съществено ще се подобрява диагностиката, лечението и превенцията на нашите пациенти.
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S1P2: TRANSLATIONAL IMMUNOLOGY
IN ALLERGIC DISEASES: DIAGNOSIS,
TREATMENT, PREVENTION
It is well known that the immune mechanisms are in the base of the
allergic conditions which are determined by genetic factors, exo-and endoallergens, the impact of the environment and the living style. That is why
it is necessary the immunological mechanisms of allergic sensitization to
be very well known. It is very important today when the very intensive
development of immunology on the basis of the achievements of genetics
and molecular biology leads to very quick worked out of new principles
and technologies for highly allergen specific diagnosis which reveals the
real sensitization of allergic people and the mechanism of its development.
On this basis now is possible to carry out of “target”, individual, “patient
tailored” therapy in the context of the intensively discussed presently
“precise medicine”. For the realization of these ideas we have in our
hands today : the enormous number of sequenced allergenic molecules
able to reveal the individual sensitization of allergic patients in the sense
of so called “component resolved diagnosis – CRD” and then to carry
out an effective allergen specific immunotherapy/vaccination; variety of
monoclonal antibodies and other biologically active agents directed to
the essential immunologic elements of the allergic reactions: antibodies,
cytokins, cell receptors, mediators, immunocompetent cells; different
approaches, substances and preparations for stimulation or suppression
of the immune system in order to influence the allergic conditions. The
immune mechanisms are as well as the basis of the use of probiotics in
prevention of the allergic diseases as a analogy of the idea for “hygienic
hypothesis”- suppression of the development of allergic reactions by
stimulation of Th1 type immune reactivity.
All mentioned shows the need of good knowledge about the
contemporary achievements of the immunology and their translation and
application in every day allergic practice what will help in better diagnosis,
treatment and prevention of our patients.
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ПОВЕЧЕ СВОБОДА
XOLAIR® 150 mg
прах и разтворител за инжекционен разтвор
СЪСТАВ: Един флакон съдържа 150 mg омализумаб (omalizumab). След разтваряне един флакон съдържа 125 mg/ml омализумаб (150 mg в 1,2 ml).
ПОКАЗАНИЯ: Алергична астма: Xolair е показан при възрастни, юноши и деца (от 6 до < 12 години) като допълнителна терапия за подобряване на контрола на астмата при пациенти с тежка персистираща алергична астма, които
имат положителен кожен тест или in vitro реактивност към целогодишни въздушни алергени и редуцирана белодробна функция (при възрастни и юноши – ФЕО1<80%), чести дневни симптоми или събуждания през нощта и множество
документирани тежки екзацербации на астмата, независимо от високата дневна доза на прилаганите инхалаторни кортикостероиди плюс дългодействащ инхалаторен бета2-агонист. Хронична спонтанна уртикария (ХСУ): Xolair е
показан като допълнителна терапия за лечение на хронична спонтанна уртикария при възрастни и юноши (на и над 12 години) с незадоволителен отговор към H1 антихистаминово лечение. ДОЗИРОВКА: Алергична астма: Алергична
астма: 75-600 mg – една до четири инжекции Xolair, приложени подкожно на всеки две до четири седмици, съобразно телесното тегло и изходното ниво на общия серумен IgE. Хронична спонтанна уртикария (ХСУ): 300 mg приложени чрез
подкожна инжекция на всеки четири седмици. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Xolair не е показан за лечение на
остри екзацербации на астма, остър бронхоспазъм или status asthmaticus; не се препоръчва внезапното спиране на кортикостероиди; повишено внимание при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане, при пациенти с автоимунни
заболявания и имуно-комплексни болести, пациенти с висок риск от паразитни инфекции; възможна е поява на локални или системни алергични реакции, включително анафилаксия или серумна болест. Анамнеза за анафилаксия, несвързана
с омализумаб, може да бъде рисков фактор за анафилаксия след прилагане на Xolair. Не трябва да се използва по време на бременност и кърмене. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Xolair може индиректно да намали ефикасността на лекарствени
продукти за лечение на инфекции, предизвикани от хелминти или други паразити. Цитохром P450 ензмите, ефлуксните помпи и протеин-свързващите механизми не участват в клирънса на омализумаб; следователно съществува
продукти, използвани при лечението на астмата или ХСУ, ще взаимодействат с омализумаб. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ АЛЕРГИЧНА АСТМА: Много чести: Пирексия (при деца); Чести: Главоболие (много често при деца),
реакции на инжекционното място като подуване, еритем, болка, сърбеж, болка в горната част на коремната област (при деца); Нечести: Фарингит, синкоп, парестезии, сънливост, замаяност, постурална хипотония, зачервяване на
лицето, алергичен бронхоспазъм, кашлица, диспептични признаци и симптоми, диария, гадене, фоточувствителност, уртикария, обрив, сърбеж, грипоподобни симптоми, подуване на ръцете, наддаване на тегло, умора; Редки: Паразитози,
анафилактична реакция, други сериозни алергични състояния, образуване на антитела срещу омализумаб, оток на ларинкса, ангиоедем, системен лупус еритематодес. С неизвестна честота: (докладвани след пускането на продукта на
пазара): Идиопатична тромбоцитопения, включително тежки случаи, серумна болест, може да включва повишена температура и лимфаденопатия, алергичен грануломатозен васкулит (т.е. синдром на Churg-Strauss), алопеция, артралгия,
миалгия, подуване на ставите. Нежелани лекарствени реакции при хронична спонтанна уртикария (ХСУ): Чести: (съобщени при доза от 300 mg в три обобщени фаза III проучвания) синузит, главоболие, артралгия, реакция на мястото на
инжектиране, инфекция на горни дихателни пътища. ЗАБЕЛЕЖКА: Лекарството се отпуска по лекарско предписание. Преди предписване, моля запознайте се с пълния текст на кратката характеристика на продукта (КХП, ЕМА 31.05.2018
09.09.2016).
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Васил Димитров

S1P3: ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА И
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА
ЗА 8-ГОДИШЕН ПЕРИОД
(2009-2016)
Разгледани са интересни аспекти от функционирането на Българското Дружество по Алергология за 16-годишен период с акцент
върху Образователната научна програма и органа на Дружеството –
Научното списание.
Разгледани са положителните страни с национален и международен акцент, като не са пропуснати и някои слабости и непродуктивни
увлечения, особено в последните години.
Анализът е подробен, като са набелязани перспективи и препоръки за по-нататъшното развитие.

Vasil Dimitrov

S1P3: STATE OF UNION AND
EDUCATIONAL PROGRAMME FOR THE
PERIOD OF 8 YEARS (2009-2016)
Interesting aspects of the functioning of the Bulgarian Association of
Allergology have been prospected for the last 16 years with accent on the
educational programme and the organ of the Association - the Scientific
bulletin.
The positive sides with national and international accent have been
viewed, as well as some weaknesses and non-productive infatuations
especially in the last few years.
The analysis is detailed, some perspectives and recommendations for
further development are marked.
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S2P1: ASTHMA PHENOTYPES AND
OPTIONS FOR BIOLOGICAL THERAPY
Asthma is heterogeneous disease, often severe, and still with mortality.
We have admitted that inhaled corticosteroids could not achieve good asthma
control in all patients with asthma, even with long -acting beta2-agonists
(LABA), and/or long -acting antimuscarinic agents (LAMA), leukotriene
receptor antagonists, theophylline and/or oral steroids. If patients are
adherent to therapy with good inhaled technique, without smoking, anxiety
or obesity, also if comorbidities are treated and controlled, and patients
still not well controlled, then is recognised a refractory asthma. In all those
patients it is necessary to phenotype the asthma, because there is efficiency
and safety treatment for allergic asthma (anti immunoglobulin E therapy omalizumab), and for eosihophilic non-allergic asthma (anti interleukin-5
therapy - mepolizumab, reslizumab or benralizumab). Phenotyping process
of asthma should be done comprehensively - in clinical, functional, cellular
and molecular way.
There are new biological treatment in a developing process, for different
asthma phenotypes, on different underlying pathophysiology mechanism,
like cytokins blockage (anti IL-4 for atopic dermatitis and comorbid asthma,
anti IL-4/IL-13 for eosinophilic asthma, anti IL-17 for neutrophilic asthma,
anti IL-23 for psoriasis and neutrophilic smoking-related asthma, anti
thymic stromal limphopoetin (TSLP) for allergic asthma, anti TNF-a for
neutrophilic asthma, anti-CXCR2 for neutrophilic asthma), or like blockage
of signal mechanism (anti-GATA-3,) or antagonism of prostaglandin
receptors CRTH2.
If we use biological agent in right asthma patient (precision medicine), the
result are great, with less symptoms, less exacerbations, less drugs for asthma
treatment and less side effects, better lung function, and improved quality of life.

Marco Cicardi

S3P1: HEREDITARY ANGIOEDEMA
AND PAROXYSMAL
HYPER-PERMEABILITY DISORDERS
The term hereditary angioedema (HAE) refers to familiar forms of
recurrent angioedema without wheals (primary angioedema). Several
Identified and yet unidentified genetic defects may underlay HAE. Mutations
in SERPING1 gene that result in reduced plasma levels of C1-inhibitor (C1INH) represent the most common cause of HAE. The vasoactive peptide
bradykinin causes angioedema in C1-INH-HAE. Several bradykinin-targeted
drugs are effective for reverting and/or preventing angioedema symptoms C1INH-HAE allowing a personalized approach to the treatment of this disease.
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S3P2: ХРОНИЧНА УРТИКАРИЯ –
QUO VADIS
Хроничната спонтанна уртикария (ХСУ), най-честият субтип уртикария, се характеризира с рецидивиращи епизоди на ангиоедем и/
или уртики, продължаващи повече от шест седмици. ХСУ засяга 0.5–
1.0% от популацията (моментна болестност). Средната продължителност на болестта е около 5 години. Тя засяга тежко свързаното със
здравето качество на живота. Лечението на ХСУ е базирано на стъпаловиден подход. Съвременните, втора генерация, антихистамини са
първа линия на лечение. Те успяват да контролират болестта при около 40% от случаите. Втората стъпка е четирикратното повишаване
на дозата. Това води до контрол на болестта при 60% от пациентите.
Според последната ревизия на Европейските препоръки omalizumab е
трета линия на лечение при трудните случаи поради добрия си профил
на ефективност и безопасност установен при множество рандомизирани клинични и обсервационни проучвания. Това води до контрол
на 70% от неповлияните от антихистаминовата терапия пациенти. В
съвременните публикации се търсят маркери, предиктори на успеха
от лечението с omalizumab. Добрите респондери имат по-високи базови стойности на IgE и съотношение IgE на четвъртата седмица от
лечението срещу базовите нива равно или повече от 2. Пациентите с
позитивен автоложен серумен тест по-често са “бавни респондери”
на лечението с омализумаб. При пациентите, които не могат да постигнат контрол с антихистамини и омализумаб, четвъртата линия
лечение с циклоспорин е ефективна при около 70% от пациентите.
Това лечение, обаче, е свързано със сериозни странични ефекти като
повишаване на артериалното кръвно налягане и нарушена бъбречна
функция.

Maria Staevska

S3P2: CHRONIC URTICARIA:
QUO VADIS
Chronic spontaneous urticaria (CSU), the most common subtype of
urticaria, is characterized by appearance of recurrent episodes of angioedema
and/or hives, lasting for more than six weeks. CSU generally affects 0.5–
1.0% of the population (point prevalence). The average duration is about
5 years. It is a highly disabling disease, with a significant impact on the
patient’s quality of life. The management of CSU is based on a stepwise
approach. Modern, second generation antihistamines are the first-line of
treatment. They can control the disease in about 40% of cases. The second
step is increasing its dose up to 4-fold conventional dose. That can achieve
control in 60% of the patients. According to last revision of the European
11
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guideline omalizumab is the third line treatment for recalcitrant cases due
to its good efficacy and safety profile established in multiple randomized
clinical trials and observational studies. It can control urticaria in 70% of
antihistamine-refractory patients. Predictors of success are in search in the
recent publications. Good responders have higher baseline IgE values and
ratio of IgE values after treatment to baseline IgE levels equal or more
than 2 at the 4th week of omalizumab administration. Patients, positive to
autologous serum skin test tend to be “slow responders” to omalizumab
treatment. For uncontrolled cases with antihistamines and omalizumab
the fourth-line treatment with cyclosporine is efficient to control urticaria
in about 70% of the patients. However it is an off-label treatment with
serious systemic side effects such as high blood pressure and impaired
renal function.

Юлия Раденкова
- Саева

S3P3: ЕФЕКТИ НА НЯКОИ
ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ
ИМУННАТА РЕАКТИВНОСТ
През последните години нараства броят на проучванията относно
връзката между употребата на психоактивни вещества и повишената
честота на податливост към инфекциозни заболявания. Тези проучвания показват, че злоупотребата с психоактивни вещества, в тово число
марихуана, кокаин, опиати, алкохол, променя не само невропсихичните и патофизиологичните реакции на индивидите, но и имунните
функции. И четирите класа психоактивни вещества засягат имунната
система чрез непреки и преки механизми. Природата и механизмите
на имуномодулация от марихуана, опиати, кокаин и алкохол са описани в настоящия обзор.
Последни проучвания на ефектите на опиати, кокаин и марихуана върху имунната система показват, че те са рецептор-медиирани,
настъпващи както директно чрез специфични рецептори върху имунните клетки, така и индиректно чрез подобни рецептори върху клетките на нервната система. Въпреки че не са идентифицирани специфични алкохолни рецептори, широко се признава, че алкохолът повишава чувствителността към опортюнистични инфекции. Друг често
срещан механизъм на действие на тези четири класа психоактивни
вещества е техният ефект върху Th1/Th2 реакциите, или чрез инхибиране на Thl или повишаване на Th2-асоциираните цитокини.
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Julia Radenkova Saeva

S3P3: ЕFFECTS OF SOME PSYCHOACTIVE
SUBSTANCESON THE IMMUNE
REACTIVITY
In recent years there have been more studies concerning the relationship
between the use of psychoactive substances and the increased incidence of
susceptibility to infectious diseases. These studies have shown that psychoactive
substances, including marijuana, cocaine, opiates, alcohol, alter not only
neuropsychological and pathophysiological responses of individuals but also
immune functions. All four classes of psychoactive substances affect the
immune system through both indirect and direct mechanisms. The nature and
mechanisms of immunomodulation by marijuana, opiates, cocaine and alcohol
are described in this review. Recent studies of the effects of opiates, cocaine
or marijuana on the immune system have demonstrated that they are receptor
mediated, occurring both directly via specific receptors on immune cells and
indirectly through similar receptors on cells of the nervous system. Although
no specific alcohol receptors have been identified, it is widely recognized that
alcohol enhances susceptibility to opportunistic microbes. Another common
mechanism of action among the four classes of these psychoactive substances
is their effect on Th1/Th2 responses, either by inhibition of Th1- or elevation of
Th2-associated cytokines.

Стефка
Eвтимова

S4P1: ХРОНИЧНИТЕ ОБСТРУКТИВНИ
БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – МОЖЕМ ЛИ ДА
ТЪРСИМ ПРОИЗХОДА И ПЪРВИТЕ ИМ
ПРОЯВИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ?
Хроничните обструктивни белодробни болести (ХОББ) са сериозен
глобален здравословен проблем, който има значителен социален и икономически товар върху обществото. Докато в близкото минало на ХОББ се
гледаше като на заболяване на зрялата и старческа възраст предимно при
„тежки” пушачи, днес вече е ясно, че произхода му и първите прояви се
откриват още в ранна детска възраст. Антенаталното програмиране, интра
и екстраутеринно въздействие на факторите на околната среда (тютюнев
дим, замърсители); взаимодействието—ген – околна среда-всичко това
определя последващото развитие на ХОББ. Някои новородени се раждат
с ниска белодробна функция, която персистира през целия им живот. Известен факт е, че честота на ХОББ нараства в последните години. За да се
ограничи това е необходимо дълбоко разбиране на проблема за произхода
му още в ранна детска възраст и свързани с това усилия за намаляване
фаталните въздействия на факторите на околната среда върху развиващия
се бял дроб.
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Георги Николов

S5P1: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА АЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧНА ИМУНОТЕРАПИЯ
Алерген-специфичната имунотерапия (ваксинацията с алергени)
все още е единствената форма на лечение, която може да повлияе етиопатогенезата на IgE-медиираната алергия. Тя се използва с успех в
България вече над 55 години и българските алерголози имат дългогодишен клиничен опит с широк набор от модерни алергенни препатати за
специфична хипосенсибилизация.
В настоящия пленарен доклад са представени основните проблеми пред съвременната алерген-специфична имунотерапия.
Обсъдени са новите методи за оптимизиране на диагностиката на
IgE-медиираната алергия с цел по-добра селекция на алергичните пациенти, подходящи за имунотерапия.
На базата на новите открития за механизмите, по които действа
алерген-специфичната имунотерапия, са проследени търсенето и апробирането на нови имунологични маркери за ефективност на терапията.
Анализирани са възможностите за оптимизиране на съвременните
лечебни алергенни препарати за постигане на по-висока прецизност и
индивидуализация на лечението.
Оценен е потенциалът на химически модифицираните алергени и
индивидуалните алергенни препарати (named patient preparation - NPP)
за ефективно лечение на алергията при българските пациенти.
Очертани са основните перспективи за развитие на съвременната
алерген-специфична имунотерапия.

Georgi Nikolov

S5P1: CHALLENGES TO
CONTEMPORARY ALLERGEN-SPECIFIC
IMMUNOTHERAPY
Allergen-specific immunotherapy (allergen vaccination) is still the
only form of treatment that can affect the etiopathogenesis of IgE-mediated
allergy. This therapy has been used successfully in Bulgaria for over 55
years and Bulgarian allergists have a long-standing clinical experience with
a wide range of modern allergen preparations for specific hyposensitization.
This plenary report presents the main problems facing contemporary
allergen-specific immunotherapy.
In order to improve the selection of patients for immunotherapy,
new methods for optimization the diagnosis of IgE-mediated allergy are
discussed.
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On the basis of the new discoveries about the mechanisms of action of
allergen-specific immunotherapy, the new immunological markers for the
effectiveness of therapy are presented.
The possibilities for optimization of the modern therapeutic allergen
preparations to achieve higher precision and individualization of the
treatment have been analyzed.
The potential of chemically modified allergens and individual
allergens (named patient preparation - NPP) for the effective treatment of
allergy in Bulgarian patients is evaluated.
The main prospects for the development of contemporary allergenspecific immunotherapy are outlined.

Георги Христов

S5P2: МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГЕННА
ДИАГНОСТИКА – ПРИНЦИПИ И
ПРАКТИКА
Диагностиката на IgE-медиираните алергични болести се основава на два задължителни подхода: подробна анамнеза за появата, характера и развитието във времето на клиничните прояви, вероятните
причини за възникванято им. Получените сведения са изходна точка
за диагностичния процес и трябва да бъдат категорично потвърдени
или отхвърлени чрез специализирани алергологични тестове. Тук в
съображение идват изследването in vivo или in vitro на специфични
IgE към предполагаемите алергени или, при необходимост, провокационните проби .
За изследване на специфичните IgE, чрез кожно-алергични проби
или измерване на серумните нива, се използват естествени(цялостни)
алергенни екстракти. Този факт поставя два много важни въпроса.
Първият засяга възможността за стандартизация на екстракта по отношение на антигенния му състав поради естесвеното многообразие
на алергенните източници. Тази структурна хетерогенност на естесвените алергенни екстракти води до втория основен проблем. Чрез
тях не може да се установи причината за откритата сенсибилизация
– кой точно компонент на екстракта е отговорен за повишените нива
на серумните IgE или положителните кожно-алергични проби.

15

Пленарни презентации
George Hristov

S5P2: COMPONENT RESOLVED
DIAGNOSTIC – PRINCIPLES AND
PRACTICE.
Diagnosis of IgE-mediated allergic diseases is base on two mandatory
approaches. Comprehensive medical history clarifying clinical symptoms,
their characteristics, plausible causes and timing is the first. The generated
clinical data are a starting point for the diagnostic process and have to be
confirmed or rejected by allergy diagnostic tests. The most important of
these are in vivo and in vitro tests for identifying sensitivity to out- and indoor or food allergens, inhalatory, oral or nasal provocation tests.
Skin prick tests - the most popular and well established in vivo test
for detecting allergen sensitivity use whole allergen extracts whereas
serological tests for specific IgE can be based either on whole extracts
or on molecular components. The latter is the basis for the new trend in
allergy diagnosis – molecular or component resolved diagnosis.

Пламен Яковлиев

S6P1: БЕЛОДРОБНИТЕ ВАСКУЛИТИ
Нозологично белодробните васкулити спадат към белодробните
синдроми с неясна етиология. Те са системни болести, протичащи
като възпаление на стените на кръвоносните съдове, при които имунната система атакува собствените си структури, в това число и на белия дроб. Думата «васкулит» произхожда от латинското «vasculum»
- кръвоносен съд и наставката «ит», която означава възпаление. Типът
на възпалението варира от некроза, с инфилтрация на полиморфонуклеарни неутрофили, до грануломатозни промени в съдовата стена
и периваскуларните тъкани, с пролиферация, и фиброза на медията.
Белите дробове често са засегнати при тези страдания. Етиологията на васкулитите е в повечето случаи непозната, а патогенетичният
механизъм не е добре изучен. Васкулитите се подразделят на идеопатични, първични и вторични - като проява на съединително тъканни
болести, инфекции, паранеопластични синдроми, странични реакции
от лекарства и др. Първичните васкулити обикновено нямат фамилност. В повечето случаи пациентът е единственият, засегнат в семейството, и е много малко вероятно братята и сестрите да се разболеят
от същата болест. Най-вероятно комбинацията от различни фактори
играе роля като причина за болестта. Припокриващите се клинични
и патологични васкулитни синдроми затрудняват класификацията им.
Клиничните симптоми на болестта се изявяват с увреда на кръвоносните съдове, слабост на стената на кръвоносния съд, което води до
повишена васкуларна пропускливост. Последващата появата на аневризма, или хеморагия, и пролиферация, или тромбоза на интимата на
съда са естествено продължение на патологичния процес. Всичко това
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води до обсрукция и локална исхемия на тъканите. Вакулитът може
да бъде патологично определен от наличието на клетъчно възпаление,
разрушаване на съдовете и тъканна некроза. Системните васкулити
засягат кръвоносни съдове с всякакъв размер и локализация, и се изязяват с различни клинични синдроми. Диагнозата на специфичната
васкуларна болест се поставя въз основа на анамнезата, клиничната
картина, хистопатологията, ангиографските находки, лабораторните
изследвания и протичането на васкулита. Схемите за лечение на отделните видове васкулити се различават, но в общи линии лечението на васкулитите е насочено към намаляване на възпалението на
стената на кръвоносните съдове и възстановяване, и подобряване на
функцията на засегнатите органи. Правилното диагностициране и
лечението на васкулитите значително подобри тяхната прогноза 1,2.
Многообразието от органни прояви определят интердисциплинарния
подход при диагностицирането и лечението на тези болести, нерядко
засягащи и белия дроб.
Plamen Yakovliev

S6P1: LUNG VASCULITIS
Nosologically pulmonary vasculitis belongs to pulmonary syndromes
with unclear etiology. They are systemic diseases, such as inflammation
of the walls of the blood vessels, in which the immune system attacks
its own structures, including the lung. The word “vasculitis” originates
from the Latin “vasculum” - a blood vessel and the suffix “it”, which
means inflammation. The type of inflammation ranges from necrosis,
infiltration of polymorphonuclear neutrophils to granulomatous changes
in the vascular wall and perivascular tissues with proliferation, and media
fibrosis. The lungs are often affected by these sufferings. The etiology of
vasculitis is mostly unfamiliar, and the pathogenetic mechanism is not well
studied. Vasculitis is subdivided into ideopathic, primary and secondary as a manifestation of connective tissue diseases, infections, paraneoplastic
syndromes, side effects of drugs, etc. Primary vasculitis usually have no
family history. In most cases, the patient is the only one affected in the
family and it is very unlikely that the brothers and sisters will become ill
with the same disease. Most likely, the combination of different factors
plays a role as a cause of the disease. Overlapping clinical and pathological
vascular syndromes make it difficult to classify them. Clinical symptoms of
the disease are manifested by damage to the blood vessels, weakness of the
wall of the blood vessel, resulting in increased vascular permeability. The
subsequent occurrence of aneurysm, or haemorrhage, and proliferation,
or thymosis of the intima of the vessel are a natural continuation of the
pathological process. Vasculitis can be pathologically defined by the
presence of cellular inflammation, vessel destruction, and tissue necrosis.
All of this leads to confusion and local tissue ischemia. Systemic vasculitis
affects blood vessels of any size and location and is manifested by various
clinical syndromes. The diagnosis of specific vascular disease is based
on the history, clinical picture, histopathology, angiographic findings,
17
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laboratory tests, and vasculitis. The treatment regimens for the different
types of vasculitis vary, but basically vasculitis treatment is aimed at
reducing vascular wall inflammation and recovery, and improving the
function of affected organs. Proper diagnosis and treatment of vasculitis
significantly improved their prognosis. The diversity of organs determines
the interdisciplinary approach to the diagnosis and treatment of these
diseases, often affecting the lung.

Силвия Новакова

S6P2: MИКРОБИОМ И АЛЕРГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Повишават се доказателствата за това, че наличната микробна
колонизация на кожата, дихателните пътища и гастроинтестиналния
тракт са свързани и имат отношание към човашкото здраве и болест.
Сборът от тези микроорганизми, техните генетични елементи и взаимоотношенията им в дадена екологична ниша се дефинира като микробиом. В различни части на тялото съставът и разнообразието на
микробиома се видоизменят. Забавяне или промяна в колонизацията
води до незрялост на микробиома и повишава риска от алергични заболявания.
Цел на презентацията е да представи съвременното разбиране за
ролята на микробиома при алергичните заболявания. Ше бъдат предетавени съвременните проучвания за ролята на микробиома в патогенезата на алергичните заболявания и протективния му ефект.

Silviya Novakova

S6P2: Microbiome in
the allergic diseases
There is increasing evidence that resident microbial communities in
the skin, airways and gastrointestinal tract are related and have attitude to
humans’ heath and diseases. The sum of these microbes, their genomic
elements and interactions in a given ecological niche is defined as
microbiome. The composition and diversity of microbiome varies across
body sites. Delayed or alert establishment of these microbial communities
leads to microbiome immaturities and is associated with increased risk of
allergic diseases.
Aim: The aim of the presentation is to provide a state-of-the-art
update about the role of microbiomes in allergic diseases. The current
research and opinions regarding the role of the microbiome in both disease
pathogenesis and protection from disease will be provided.
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Мария Демирова

S6P3: ПРОФЕСИОНАЛНАТА
АЛЕРГОЛОГИЯ - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ
И БЪДЕЩЕ
Авторът прави преглед на развитието на професионалната алергология у нас. Отчитат се причините за негативната тенденция през
последните 20 години и се представят конкретни предложения за подобряване на диагностиката, лечението, профилактиката и трудовата
експертиза на този вид социална патология.

Maria Demirova

S6P2: OCCUPATIONAL ALLERGOLOGY PAST, PRESENT AND FUTURE
The author reviews the development of the professional allergology in
Bulgaria. The causes of the negative trend over the past 20 years have been
reported and concrete proposals are presented to improve the diagnosis,
treatment, prophylaxis and occupational expertise of this type of social
pathology.

Мария Денчева

S6P3: ДЕНТАЛНАТА КЛИНИЧНА
АЛЕРГОЛОГИЯ - БЪЛГАРСКА
ИНОВАЦИЯ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
1.

2.
3.

Кратки исторически данни за създаването и развитието на
специалността, роля на доайените - акад. Петрунов, проф.
Киселова, проф. Димитров, сегашно състояние и развитие
на академичния състав, специализанти
Основни понятия, методика на комплексната огнищна диагностика –КОД, алергологични тестове
Някои проекти с минала, настояща и бъдеща съвместна дейност

Денталната клинична алергология възниква във връзка с развитието на две основни медицински специалности в България - Клиничната имунология и алергология. Няма да е пресилено да се каже,
че тази дентална специалност по уникален начин преоткрива връзката между имунологичните процеси, протичащи в организма, алергич19
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ните заболявания, определяни от някои като „бич на съвремието” и
ежедневната дентална практика.
Усвояването на научния субстрат по дентална клинична алергология изисква задълбочени познания за имунните механизми и
процеси в организма както и постоянна колаборация със специалисти имунолози, алерголози, дерматолози, за да могат адекватно да се
тълкуват симптомите на някои заболявания с орална изява.
Създаването на тази специалност е факт от 2007 година и е резултат от пионерската и неуморна работа на академик Богдан Петрунов,
проф. д-р Ангелина Киселова,дмн и проф. д-р Васил Димитров,дмн.
За да се разбере есенцията на дисциплината и нейното място сред
другите дентални и общомедицински специалности е необходимо да
се разгледа въпроса за фокалната инфекция. Тя е свързващото звено
между денталната медицина и общо медицинското здраве на пациента. Разработеният и утвърдил се в годините алгоритъм за комплексна
огнищна диагностика е методът, чрез който се доказват активните полета на смущение в лицево- челюстната област.
Въз основа на дългогодишното сътрудничество на лекари по
дентална медицина, имунолози, алерголози, фармацевти, клинични
лаборанти бяха разработени и завършени успешно научни проекти,
довели до създаването на българска серия от алергени от дентални
материали за епикутанно тестуване. Подробно се проучи и въпросът
за връзката на денталното лечение и огнищната инфекция в ЛЧО с
идиопатичната уртикария и ангиоедем.
Обосновката на основните имунологични процеси на клетъчно
и хуморално ниво, методите на диагностика, взаимствани от клиничната алергология и интердисциплинарния подход при лечението на
пациентите прави дисциплината достъпна, но и уникална по своята
същност.

Maria Dencheva

S6P4: DENTAL CLINICAL
ALLERGOLOGY – BULGARIAN
INNOVATION WITH A LOOK
INTO THE FUTURE
Dental clinical allergology arise in connection with the development
of two major medical specialties in Bulgaria - Clinical Immunology and
Allergology. It will not be overstated to say that this dental specialty
uniquely rediscovers the link between the immunological processes that
occur in the body, the allergic diseases defined by some as the “scourge of
the present” and the daily dental practice.
The absorption of the scientific substrate for dental clinical allergology
requires a thorough knowledge of the immune mechanisms and processes in
the body as well as ongoing collaboration with specialists immunologists,
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allergologists, dermatologists in order to adequately interpret the symptoms
of certain diseases with oral expression.
The creation of this specialty is a fact since 2007 and is the result of
the pioneering and tireless work of academician Bogdan Petrunov, Prof.
Dr. Angelina Kiselova, DMS and Prof. Dr. Vassil Dimitrov, DMS.
In order to understand the essence of the discipline and its place
among other dental and general medical specialties it is necessary to
consider the issue of focal infection. It is the link between dentistry and the
general medical health of the patient. The developed and established in the
years algorithm for complex focal diagnostics is the method by which the
active fields of the maxillofacial disorder are proven.
Based on the long-standing collaboration of dental practitioners,
immunologists, allergists, pharmacists, clinical laboratories, successful
scientific projects have been developed and completed leading to the
creation of a first Bulgarian series of dental allergens for patch testing. The
question of the relationship between dental treatment and outbreak of MFA
infection with idiopathic urticaria and angioedema is also studied in detail.
The rationale for the basic immunological processes at the cellular and
humoral level, the diagnostic methods borrowed from clinical allergology
and the interdisciplinary approach to the treatment of patients makes the
discipline accessible but also unique in its essence.

Мария Иванова,
Полина Костова,
Камен Канев

S6P5: МЕДИКАМЕНТОЗНА АЛЕРГИЯ –
ТОВА Е РЕАЛНОСТ!
ПРЕЗ 2018 Г. ДИСКУСИЯТА
ПРОДЪЛЖАВА.
Медикаментозната алергия представлява реакции на лекарствена свръхчувствителност, при които е налице определен имунологичен
механизъм. Имуномедиираните реакции към медикаменти се срещат
често в клиничната практика. Те не са само класически IgE-медиирани
реакции, но могат да бъдат от всеки един от четирите типа реакции
(според класификацията на Кумбс и Гел). Част от тях са медиирани
от IgG (тип III) – това са алергичните реакции от имунокомплексен
тип. По литературни данни преобладава патологията обусловена от
Т-клетъчномедиирани взаимодействия (тип IV). В клиничната практика този тип медикаментозни реакции са по-чести от IgE обусловените. Спектърът им варира от остра генерализирана екзематозна
пустулоза, през реакцията към медикамент с еозинофилия и системни прояви, до твърде тежките – синдром на Стивънс-Джонсън и токсична епидермална некролиза. Тези форми са редки, но потенциално
животозастрашаващи състояния със системни прояви, които могат
да доведат до инвалидизация. Лечението на такива пациенти изис21
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ква активно поведение и колаборация на множество медицински специалисти. Познаването на медикаментозната свръхчувствителност
претърпя сериозно развитие през последните години. Изясняването
на механизмите на взаимодействие между медикаментите и имунната
система, подобри безопасността на прилаганите терапии. В случай на
изявена реакция бързото идентифициране и спиране на виновния медикамент е от съществено значение, и често е животоспасяващо. Понякога откриването на причинителя е трудно, особено в случаите на
лекарствена полипрагмазия. Широкият спектър от клинични прояви
на свръхчувсвителност към медикаменти, често прави диагностиката
предизвикателство. Целта на нашата презентация е да обсъдим типичните прояви на медикаментозната алергия, рисковите фактори за
появата на тези реакции и стратегиите за определяне на алтернативна
терапия. Представяме и няколко типични клинични случаи.
Mariya Ivanova,
Polina Kostova,
Kamen Kanev

S6P5: DRUG ALLERGY – THIS IS
REALITY? IN 2018 THE DISCUSSION
CONTINUES.
Drug allergy is drug hypersensitivity reactions for which a definite
immunological mechanism is demonstrated. Immune-mediated drug
reactions occur commonly in clinical practice. They go beyond classical
IgE-mediated reactions and could be of the four types of reactions (according
to the Coombs and Gell classification). Some are mediated by IgG (type
III) - these are allergic reactions of immunocomplex type. According to
the literature, pathology caused by T-cell mediated interactions (type IV) is
more prevalent. In clinical practice, these reactions are more common than
IgE reactions. The spectrum of delayed T cell-mediated reaction ranges
from acute generalized exanthematous pustulosis to drug reaction with
eosinophilia with systemic symptoms, to the most severe form of illness,
Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. These are rare
but potentially life-threatening conditions with systemic manifestations
that can lead to disability. The management of such patients requires active
treatment and collaboration of multiple medical specialists.
Drug hypersensitivity research has progressed enormously in
recent years. The understanding of mechanisms of drug interactions
with the immune system has contributed to improved drug safety. Rapid
identification and withdrawal of the causative drug are critical and
often life-saving. Although it is often difficult to determine the culprit
drug in patients with polymedication. The broad spectrum of clinical
manifestations of drug hypersensitivity involving different drugs, makes
the diagnosis challenging. The purpose of our review is to discuss the
typical presentations of these conditions, the risk factors for developing
these reactions, and current strategies for management. We present several
typical clinical cases.
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Михайлова,
Сава Шишенков

S6P6: ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ:
НЕОБХОДИМОСТ, ПРАВО
НА ПАЦИЕНТА ИЛИ ПРЕВЕНЦИЯ
ЗА ЛЕКАРЯ
1. Правна същност и уредба. Значение на информацията от лекаря.
Тенденции. Права на пациента и конфликта им със задълженията на
лекаря.
2. Информираното съгласие при клиничните изпитвания. Рискове.
Значение
3. Способност на пациента да разбере предоставената му информация. Информирано съгласие при малолетни и непълнолетни. Пълномощник.
4. Диагноза, лечение, рискове – задължителна информация, предоставяна на всеки пациент.
· Изчерпателност
· Очкаван/предвидим риск
· Атипично развитие на заболяването
5. Последствията при оказване на медицинска помощ без информирано съгласие или при неспазване на изискванията за предоставянето му.
· Инициативност на пациента и последваща отговорност на лекаря
– наказателна отговорност, граждански съдилища, контролни органи

Mihajlova,
Sava Shishenkov

S6P6: Informed Consent.
A necessity, a right of the patient
or a way to prevent legal liability.
1. Legal framework. Importance of providing information. Tendencies.
Rights of the patient and obligations of the physician.
2. Informed consent in Clinical Trials. Importance. Risks. Importance.
3. Patient’s ability to comprehend the provided information. Informed
consent of youngsters and children.
4. Diagnosis, Treatment, Risks - necessary information that ought to
be provided to every patient.
- Comprehensiveness
- Foreseeable Risks
- Atypical development of the condition
5. Consequences of providing medical care without informed consent.
Consequences of providing medical care without providing the standards
of informed consent.
- Legal liability - criminal law, civil law, government bodies
23
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Легенда: S1O1: Сесия 1, Орална презентация 1
Елена Петкова,
Анна Валериева,
Денислава Недева,
Аделина Цакова,
Борислава Крушева,
Симеон Узунов,
Мария Стаевска

S3O1: ПСИХОЕМОЦИОНАЛЕН СТРЕС И
ТРЕВОЖНОСТ КАТО ПРЕДИКТОРИ ЗА
ТЕЖЕСТТА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ПРИ
ПАЦИЕНТИ С УРТИКАРИЯ
Въведение: Уртикарията е често срещано кожно заболяване, което се характеризира с появата на преходни, сърбящи уртики и/или ангиоедем. Хетерогенността на заболяването, множеството подтипове и
непредвидимият му ход затрудняват етиологичната диагноза, проследяване и дългосрочна прогноза. Основната причина за екзацербация
рядко се идентифицира, като най-често се свързва с психоемоционален стрес, НСПВС и вирусни инфекции.
Методи: Ние оценихме нивата на стрес, тревожност и активност
на заболяването при 41 пациенти с остра и хронична уртикария и ги
сравнихме с тежестта на заболяването. Въз основа на хода и тежестта
на заболяването определихме 3 групи пациенти: с остра, лека/умерена и тежка/много тежка уртикария.
Резултати: 31.7% от пациентите с тежка/много тежка уртикария
посочват психоемоционалния стрес като основен фактор за екзацербация. По отношение на приема на НСПВС и вирусните инфекции,
не се наблюдава такава разлика. Намира се значима корелация между тежестта на заболяването и тревожността (p=0.02) и активността
(р=0.04). Няма такава корелация за резултатите за стрес, но се наблюдава тенденция към по-високи резултати при пациентите с тежка/много тежка уртикария (остра: 150.3, лека/умерена: 187.9 и тежка/
много тежка 238.3 точки). Пациентите, които докладват стреса като
основен рисков фактор за екзацербация, са с най-високи резултати за
стрес и тревожност (съответно 232.9 и 24.3 точки).
Заключение: Рутинната оценка на психоемоционалното състояние на пациентите с уртикария и нейната корелация с хода и тежестта
на заболяването биха допринесли за по-доброто разбиране на стреса
като фактор, водещ до екзацербация на хроничната уртикария. Допълнително, възприемането на уртикарията като свързано със стреса
възпалително кожно заболяване ще допринесе за разработването на
нови мултидисциплинарни терапевтични и профилактични подходи,
включващи както психо- така и фармакотерапия.
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Elena Petkova,
Anna Valerieva,
Denislava Nedeva,
Adelina Tsakova,
Borislava Krusheva,
Simeon Uzunov,
Maria Staevska

S3O1: PSYCHO-EMOTIONAL STRESS
AND ANXIETY AS PREDICTORS
OF DISEASE SEVERITY IN PATIENTS
WITH URTICARIA
Introduction: Urticaria is a common skin disease, clinically
characterized by pruritic transient wheals and/or angioedema. Disease
heterogeneity, multuple subtypes, and unpredictable course, make
etiological diagnosis, assessment and long-term prognosis difficult. The
underlying etiological cause for exacerbation is rarely identified, being
most frequently associated with psycho-emotional stress, NSAIDs, and
viral infections.
Methods: We assessed the levels of stress, anxiety and disease activity
in 41 patients with acute and chronic urticaria, and correlate them with
disease severity. Based on disease course and severity we defined 3 patient
groups: acute, mild/moderate and severe/very severe urticaria.
Results: 31.7% of patients in the severe/very severe group reported
psycho-emotional stress as a major factor for exacerbation. Regarding
NSAIDs and viral infections, there was no such difference. Significant
correlation between severity and anxiety (p=0.02), and activity scores
(p=0.04) was found. There was no such correlation for the stress scores,
however there was a trend towards higher scores in patients with severe/
very severe urticaria (acute: 150.3, mild/moderate: 187.9 and severe/
very severe 238.3 points). Patients who reported stress as a risk factor for
exacerbation had the highest scores for stress and anxiety (232.9 and 24.3
points, respectively).
Conclusion: Routine evaluation of psycho-emotional state of chronic
urticaria patients and its correlation with disease course and severity
will contribute to a better understanding of stress as a triggering factor
for exacerbation of chronic urticaria. Additionally, the perception of
urticaria as a stress-associated inflammatory skin disease will contribute
for the development of new multidisciplinary therapeutic and prophylactic
approaches, involving both psychological and pharmacotherapy.
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Златко
Димитров

S3O2: ДИАГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИгЕ
В ДИАГНОСТИКАТА
НА АЛЕРГИЯТА КЪМ ПРОТЕИНИТЕ
НА КРАВЕТО МЛЯКО
Въведение. През последните десетилетия се отбелязва значителен ръст на алергичните болести, включително и на хранителната алергия. Около 520 млн. са страдащите от нея в световен мащаб.
Средната й честота е 4%, а при децата до 3 г. възраст достига до 6%.
Основен хранителен алерген в детската възраст е кравето мляко, като
алергията към протеините на кравето мляко (АПКМ) е 2.5%. Златен стандарт в диагностиката на хранителната алергия, включително на АПКМ, са провокационните проби. Провокационните проби
обаче крият риск от анафилаксия. Проучването има за цел да установи, дали измерването на специфични ИгЕ и къснофазовия отговор
(T-клетъчен), изследван чрез епикутанни тестове, могат да прогнозират изхода от провокационните проби и бъдат използавни като достатъчно сигурен и достоверен метод за диагностика на АПКМ.
Методи. Чрез кроссекционен анализ се анализира връзката между изследваните спец. ИгЕ, техния титър, епикутанните тестове и изхода от открита провокационна проба с хранителния алерген, с оглед
определяне толеранса към протеините на кравето мляко. Анализираха се рисковите фактори за положителна провокационна проба.
Резултат. Данните все още не са статистически обработени, тъй
като се касае за голям брой деца.
Заключение. Вероятността за положителна провокационна проба при пациенти с алергични реакции от бъз тип нараства в корелация с повишението на специфични ИгЕ. При алергичните реакции
от късен тип не се наблюдава подобна зависимост. Необходими са
по-нататъшни изследвания за определяне на връзката между риска за
поява на алергични реакции при провокационни проби с хранителни алергени и спец. ИгЕ, не-ИгЕ медиираните реакции и други, нови
биомаркери, които биха могли да се използват при комплексната алергологична диагностика на хранителната алергия.
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Z. Dimitrov

S3O2: DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF
SPECIFIC IGE IN THE DIAGNOSIS OF
COW’S MILK ALLERGY.
In recent decades, there has been a significant increase in allergic
diseases, including food allergy. About 520 million people are suffering
from it globally. The average frequency is 4% and in children under 3
years it reaches 6%.
The primary food allergen in childhood is cow’s milk, with cow’s
milk protein allergy (CMA) 2.5%. A gold standard in the diagnosis of
food allergy, including CMA, are challenge tests. However, challenge tests
carry the risk of anaphylaxis.
The study aims to determine whether the measurement of specific IgE
and the late-phase response (T-cell) examined by epicutaneous tests can
predict the outcome of challenge tests and be used as a sufficiently reliable
and authentic method of diagnostic CMA.
Methods Cross-sectional analysis analyzes the relationship between
measured specific IgE, their titre, epicutaneous tests, and the outcome of
an open challenge tests with the food allergen to determine the tolerance
to cow’s milk proteins.
The risk factors for a positive challenge tests were analyzed.
Results Data is not yet statistically processed because it is a large
number of children.
Conclusion The probability of positive challenge in patients with
immediate allergic reactions increases in correlation with the increase
in specific IgE. In late-type allergic reactions, no such dependence is
observed.
Further research is needed to determine the relationship between the
risk of occurrence of allergic reactions in food allergen challenges and IgE,
non-IgE mediated reactions, and other new biomarkers that could be used
in the complex allergy diagnosis of food allergy.

Кремена Найденова,
Васил Димитров

S4O1: КОРЕЛАЦИИ МEЖДУ
АЛЕРГИЧЕН РИНИТ И БРОНХИАЛНА
АСТМА КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА
ЕДИННИЯ ДИХАТЕЛЕН ПЪТ
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
27
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възникването на алергична патология на долните дихателни пътища /
ДДП/.
Диагнозата алергичен ринит /АлР/ е поставяна чрез детайлна
анамнеза, риноскопия, кожно-алергични проби /КАП/ и при съмнителни случаи на сенсибилизация – назален провокационен тест.
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 3.5 +/- 1.7години (x +/- SEM).
При 9/20 или в 45% е намерена такава връзка.

Kremena
Naydenova,
Vasil Dimitrov

S4O1: CORRELATIONS BETWEEN
ALLERGIC RHINITIS AND BRONCHIAL
ASTHMA AS A PROOF OF CONCEPT
“ONE WAY ONE DISEASE”
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 and in uncertain cases of sensibilisation – by
nasal challenge test.
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 3.5+/1.7 years (x +/- SEM). In 9/20 or in 45% such a correlation was proven.
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Мариела
Христова-Савова

S5O1: КАК И ЗАЩО СЕ ПРОМЕНЯТ
ПОЛЕНОВИТЕ КАЛЕНДАРИ?
Цел на изследването: Да се проследи какви промени настъпват
по отношение на видов състав и въздушна поленова честота в един
обект в София, както и да се определят причините за това.
Материали и методи: Използан е седиментационен метод за
ежедневно отчитане и определяне на видовете полен и тяхното количество за 24 часа през месеците февруари-октомври за 10 годишен
период. Анализирани са и са сравнени следните параметри: начало
и край на цъфтежния период, разликите във времето на максимална
въздушна поленова концентрация и количеството на отчетените поленови зърна във връзка с промените на растителността и климата в
района, влиянието на специфичните за всяка отделна година метеорологични условия.
Резултати: Представените резултати се отнасят за най-важните
алергизиращи видове растения: сем. Брезови, сем. Житни и някои
плевели. По отношение начало или период на максимален цъфтеж в
отделните години се установиха разлики от повече от месец при сем.
Брезови. Сравняването на отчетените поленови зърна при сем. Брезови за месец март показва значителни разлики: от 378 бр през 2009
г до 2195 бр през 2016 г, което корелира с различията в предходните
зими и в метеорологичните условия през март. При сем. Житни и при
плевелите се наблюдават по-малки различия в периодите на цъфтеж
и по отношение брой на отчетените поленови зърна за определен период от време.
Заключение: Поленовите календари са динамични и зависят от
множество фактори. Системният мониторинг на въздушния полен
улавя появата на нови алергизиращи видове в даден район.

Mariela HristovaSavova

S5O1: HOW AND WHY THE POLLEN
CALENDARS ARE CHANGED?
Aim of the study: To trace what changes occur in species and air
pollen frequencies in one site in Sofia, as well as to determine the reasons
for this.
Materials and Methods: A sedimentation method has been used
for daily counting and determination of pollen species and their quantity
for 24 hours during the months of February-October for a 10-year period.
The following parameters have been analyzed and compared: beginning
and end of the flowering period, time differences of maximum air pollen
concentration and the quantity of pollen grains reported in relation to
changes in vegetation and climate in the area, the impact of a specific for
the year weather conditions.
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Results: The results presented refer to the most important allergenic
species of plants: Betulaceae family, Poaceae family and some weeds.
Regarding the start or period of maximum flowering in separate years,
there were differences of more than a month in the Betulaceae family. The
comparison of the reported pollen grains for the Betulaceae for March
shows significant differences - from 378 pollen grains in 2009 year to 2195
p. gr. in 2016, which correlates with the differences in previous winters
and in the meteorological conditions in March. For Poaceae family and
weeds, there are smaller differences regarding the flowering periods and
the number of pollen grains recorded over a given period of time.
Conclusion: The pollen calendars are dynamic and can be influenced
on many factors. Systematic monitoring of air pollen allows the timely
detection of new allergenic species in a given area.
Диана Христова,
Георги Николов,
Яна Кандова,
Богдан Петрунов

S5O2: СПЕЦИФИКА НА ПЛЕСЕННАТА
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ СРЕД ПАЦИЕНТИ
С РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ОТ РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В
БЪЛГАРИЯ
Установено е, че 2-6% от общата популация в развитите страни е
алергична към плесени. Освен това до 70% от алергичните към плесени са с положителни кожни тестове към Alternaria. Установено е и
че честотата на положителните кожни тестове варира в различните
страни.
Цел. Оценка на плесенната сенсибилизация сред пациентите от
три различни населени места (София, Стара Загора, Крумовград).
Представяме събраните данни от пациентите.
Метод. На 309 пациенти са проведени кожно алергични проби
със следните алергени: А1- домашен прах; А13- D. Pteronyssinus;
Д I- групов фунгиален алерген; Д II- групов фунгиален алерген; Б2
групов дървесен алерген; Б 1- групов тревен алерген; Б 29- пелин.
Резултати. От изследваните 309 пациенти 198 демонстрират положителни кожни тестове. 111 са негативни. 34 пациенти са сенсибилизирани както към сезонни, така и към целогодишни алергени, 38
само към сезонни и 63 към целогодишни алергени.
63-ма от изследваните са чувствителни към плесенни алергени в
различни комбинации: 27 – към ДI групов плесенен алерген; 20 към
Д II групов плесенен алерген; 16 са сенсибилизирани и към ДI групов
плесенен алерген и към ДII групов плесенен алерген. Установихме
и висока честота на сенсибилизация към ДI групов плесенен алерген
сред пациентите в София.
Заключение. Честотата на плесенната алергия варира в рамките
на различните населени места.
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S5O2: SPECIFICITY OF MOLD
SENSITIZATION AMONG PATIENTS WITH
RESPIRATORY DISEASE IN DIFFERENT
SETTLEMENTS IN BULGARIA
Background. It is estimated that approximately 2-6% of the general
population in developed countries is allergic to fungi. In addition, up to 70 %
of mold-allergic patients have skin test reactivity to Alternaria. Studies have
demonstrated the frequency of positive skin test varied from country to country.
The aim of our study is to asses fungal sensitization among patients from three
different settlements (Sofia, Stara Zagora, Krumovgrad). Now we present the
data gathered from patients with symptoms of allergy.
Methods. Skin tests in 309 patients with following allergen extracts: A1
house dust; A 13- D. Pteronyssinus; EI- Mixed fungal allergen; DII- Mixed
fungal allergen; B II Mixed tree allergen; B1 Mixed grass allergen; B29 Mugwort
pollen were done. 198 patients show positive skin tests. 111 are negative.
Results. 63 subjects show sensitization to fungal allergens in different
combinations: 27- EI- Mixed fungal allergen; 20- E II- Mixed fungal allergen;
16- EI- Mixed fungal allergen and EII- Mixed fungal allergen. 34 patients are
sensitized to both seasonal and annual allergens, 38 only to seasonal and 63 to
annual allergen. We documented high prevalence of E1 sensitization among
patients in Sofia.

Теодора Вълчева,
Пламен Яковлиев,
Надежда Таковска

S5O3: ПСИХОСОМАТИЧНИ АСПЕКТИ НА
БРОНХИАЛНАТА АСТМА
Зависимостта между психологичните фактори и развитието на бронхиалната астма се наблюдава интензивно още от периода на психоанализата, представена от З. Фройд.
Психологичните фактори като депресивност, тревожност, личностова
изолация и стрес съдействат за влошаване на клиничния контрол на астмата и намаляват придържането към терапията от страна на пациентите.
Между различните индикатори за клинично мониториране на бронхиалната астма високо сензитивен е тестът за проследяване качеството на живот на болните.
Ние изследвахме 255 болни от бронхиална астма, разпределени в различни групи. Успоредно с клиничните наблюдения приложихме следните психологични тестове: изследване качеството на живот с генерични и
болестно-специфични въпросници; самооценъчни скали за депресивност
и тревожност; психологични тестове за определяне на персоналността на
болните и тестове за степен на стресогенните фактори.
От приложените изследвания за персоналност и психични състояния наблюдавахме висока степен на тревожност и депресивност,
снижена социална обвързаност, подозрителност, нарушена възмож31
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ност за изграждане на трайни емоционални обвързаности.
При изследване качеството на живот на болните се очерта необходимостта като предусловие изграждането на работещ алианс между лекар и
пациент, преодоляване на началната резистентност за сътрудничество на
пациента и разбиране на индувидуалния му житейски опит, принципи и
ценностна система. Като недостатък на прилаганите тестове за качество
на живот отбелязахме недостатъчната сензитивност на тестовете в точната преценка за перцепция към болестта на хронично болните и тези, при
които скоро е поставена диагнозата.
Ние препоръчваме въвеждането в клиничната алергология на „ Планирана кратковременна психотерапия”, включваща:бърза интервенция,
високо ниво на терапевтична активност, поставяне на специфични цели и
идентифициране на ясен фокус. Реалният резултат от този подход за болните е подобряване на придържането към изписаната противоалергечна
терапия.

Tеodora Vulcheva,
Plamen Yakovliev,
Nadejda Takovska

S5O3: PSYCHOSOMATIC ASPECTS OF
BRONCHIAL ASTHMA
The relationship between psychological factors and the development of
Bronchial Asthma has been observed intensively since the time of psychoanalysis,
established by S. Freud.
Psychological factors, such as depression and anxiety, personal exclusion
and stress are associated with poor Asthma control and therapy adherence,
represented by patients. Quality of life is very sensitive among different
indicators for clinical monitoring of bronchial asthma.
255 patients with Asthma have been examined in different groups. Besides
clinical examinations the following psychological methods have been used:
assessment of Quality of Life with generic and disease- specific questionnaires,
anxiety and depressive selfassessment scales, the psychological personality
analysis tests and investigation of the stress degree tests.
We observed in investigations of personality and psychic conditions
high degree of anxiety and depressive affections, unsociability suspiciousness,
impeded building of lasting emotional engaged relationships.
As a predisposition of Quality of Life monitoring we suggest the necessity
of a working alliance between doctors and patients, overcoming of initial patients
resistance for cooperation and understanding patients experience value system
and principles. As disadvantages we consider that Quality of life questionnaires
are not deeply sensitive to existent dissimilarity of appraisal ability between
chronically suffering patients and those recently affected by asthma.
We recommend introduction in Clinical Allergology” Planned shortterm psychotherapy”, including: prompt intervention, high level of therapeutic
activity, establishment of specific goals and identification of clear focus.The
real consequence is improvement of the patients adherence to the prescribed
allergological therapy.
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Легенда: PS1P1: Постерна сесия 1, постер 1

Аницвете
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Мария Демирова
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гр.София

Anitsvete Nicheva,
Vera Avdjieva,
Maria Demirova
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for Аctive Treatment,
Sofia

PS1P1: МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА
ПРИ ДЕЦА С БРОНХИАЛНА АСТМА
Да се анализират данните от медицинските експертизи на деца с
бронхиална астма, да се предложат актуализации и допълнения към
критериите за оценяване с медицинска експертиза на Трудово Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК). Материал и методи: Направен е анализ
на 62 експертни решения на ТЕЛК, Първи състав, Втора МБАЛ, гр.
София при деца с бронхиална астма. Резултати: При повече от половината деца (61,3%) бронхиалната астма протича в съчетание с друго
алергично заболяване като алергичен ринит (54,8%), алергичен риносинуит (4,8%), алергичен конюнктивит (6,4%), атопичен дерматит
(16,1%) и с хронична уртикария (14,5%), които влияят неблагоприятно на контрола на бронхиалната астма, лечебната програма и социалната адаптация на децата. Заключение: При разработване на новата
Наредба за Медицинската Експертиза (НМЕ) за оценяване тежестта
на бронхиалната астма при деца е необходимо да се отчита наличието
на придружаващи заболявания като алергичен ринит, хронична уртикария и атопичен дерматит. Профилактиката и лечението им да бъдат
част от лечебната програма на пациента.

PS1P1: MEDICAL EXPERTISE IN
CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA
Purpose: To analyze the data from the medical expertise of children
with bronchial asthma, to propose updates and additions to the criteria for the
assessment with medical expertise of the Work Expert Medical Commission
(WEMC). Material and methods: An analysis was made over 62 expert
decisions of WEMC, First Staff, Second Hospital for Active Treatment in
Sofia about children with bronchial asthma. Results: In more than half of the
children (61.3%), bronchial asthma occurs in combination with other allergic
diseases such as allergic rhinitis (54.8%), allergic rhinosinuitis (4.8%), allergic
conjunctivitis (6.4%), atopic dermatitis (16.1%) and chronic urticaria (14.5%),
which negatively affect the control of bronchial asthma, the healing program
and the social adaptation of the children. Conclusion: In the development of
the new Medical Examination Ordinance (MEO) when assessing the severity
of bronchial asthma in children it is necessary to consider the presence of
accompanying diseases such as allergic rhinitis, chronic urticaria and atopic
dermatitis. The prophylaxis and treatment of the accompanying diseases to be a
part of the patient’s healing program.
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PS1P2: БРОНХИАЛНА АСТМА И
АЛЕРГИЧЕН РИНИТ- ПРОБЛЕМИ ПРИ
ДИСПАНСЕРИЗИРАНИТЕ ДЕЦА
Цел: Да се проучат данните от диспансеризацията на деца с бронхиална астма и алергичен ринит. Да се установят проблемите, свързани с диспансеризацията. Да се предложат практики за оптимизиране
на работата. Материал и методи: Ретроспективно и трансверзално
проучване по методите на стандартно интервю, изследване на клиничен статус, документален метод, параклинични и функционални изследвания над 200 деца с бронхиална астма на 2- 17 год. възраст. Резултати: С неконтролирана бронхиална астма с ежеседмични дневни
и нощни пристъпи са 14,7% от децата на 7-17 год. възраст, с ограничение във физическата активност 11,5%, екзацербация с хоспитализация 1х годишно при 14%; ≥ 2х годишно при 6% от изследваните
деца. Докато при децата на 2-6 год. възраст екзацербациите на бронхиалната астма са били предимно в хода на вирусни инфекции, при
децата на 7-17 год. преобладават екзацербациите, провокирани от респираторни алергени (42,6%), физическо усилие или неспецифични
физикални фактори (24,6%). Недостатъчен е контролът на рисковите
фактори от околната среда с неглижиране лечението на съпътстващите алергичен ринит и/или атопичен дерматит. Установи се недостатъчен комплайънс от страна на родители и деца при провеждане
на контролиращото лечение с нередовни прегледи, на интервали ≥
6 мес. при 25,5% от децата и самоволно спиране на терапията при
6,5%, неправилно изпълнение на инхалаторните техники при 27,5%
от децата. Заключение: Необходимо е прецизиране на диагностиката
и лечението на децата с бронхиална астма, провеждане на обучение с
демонстрация на правилни инхалаторни техники, водене на дневник
на пациента, провеждане на алергологични изследвания, своевременно лечение на алергичния ринит и атопичен дерматит, подобряване
контрола на сенсибилизиращите фактори от околната среда с възможност за рехабилитация и климатолечение.

Anitsvete Vankova
Nicheva,
Second MHATPediatric clinic, MDC
“Crystal”, Sofia
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PS1P2: ВRONCHIAL ASTHMA AND
ALLERGIC RHINITIS - PROBLEMS OF
THE CHILDREN AT THE DISPENSARY
Purpose: The data of the dispensary of children with bronchial
asthma and allergic rhinitis to be investigated. The problems related
with the dispensary to be determined. Activities for improving the work
to be proposed. Material and methods: Retrospective and transversal
investigation with the methods of standard interview, clinical examination,
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method of documentation, paraclinical and functional tests оn 200 children,
2-17 years old, with bronchial asthma. Results: Uncontrolled bronchial
asthma with daily and night attacks every week is detected at 14,7% of the
children at 7-17 years of age, restriction of the physical activity at 11,5%,
exacerbation with hospitalization 1x year at 14%, ≥ 2x year at 6% of the
investigated children. Exacerbations provoked by respiratory allergens
(42,6%), physical exercise and nonspecific physical factors (24,6%)
predominate in children at 7-17 years of age, while the exacerbations in
2-6 years old children are mostly in the course of virus infections. The
control on the risk factors of the environment is insufficient, with neglect
of the treatment of concomitant allergic rhinitis and/or atopic dermatitis.
There are insufficient compliance of parents and children for caring out the
control treatment with irregular checkups at intervals ≥ 6 months at 25,5%
of the children, self-stopping therapy at 6,5%, incorrect performance of
inhaled technique in 27,5% of the children. Conclusion: It is important
the diagnosis and treatment of children with bronchial asthma to be
precised, treatment with correct demonstration of inhalation techniques to
be done, patient´s diary to keep, allergological tests to be done, treatment
of the allergic rhinitis and atopic dermatitis to be in time, better control on
sensibilising factors of the environment with opportunity for rehabilitation
and climatotherapy.

Илияна Стоева
Факултет по
дентална медицина,
Медицински
университет –
Пловдив

PS1P3: РЕСПИРАТОРНА
СИМПТОМАТИКА, СВЪРЗАНА
С РАБОТНАТА СРЕДА, ПРИ ЛЕКАРИТЕ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Въведение
В работната среда лекарите по дентална медицина са изложени
на множество летливи вещества с иритативно или алергизиращо действие (метакрилати, дезинфектанти, латексов протеин), което създава
риск за развитие на респираторна симптоматика.
Цел
Да се проучи разпространението и причините от работната среда
за респираторната симптоматика сред лекарите по дентална медицина.
Материал и методи:
След 745 лекари по дентална медицина е проведено анкетно проучване за свързаните с работната среда респираторни симптоми.
Резултати
192 (23.6%) от анкетираните съобщават за респираторни симптоми, свързани с работната среда. Най-честите респираторни симптоми са кашлица (54.2%), парене и сърбеж в очите (39.1%), ринорея
(32.8%), конюнктивит (23.4%), фарингит (21.9%) и задух (18.8%).
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84.9% от анкетираните посочват дезинфектантите като основна причина за респираторните симптоми, следвана от денталните адхезиви
(7.3%), ръкавиците (4.2%) и каналните сийлъри (3.1%). Лекарите по
дентална медицина с анамнестични данни за атопичен дерматит, астма и алергичен ринит съобщават по-често за респираторни симптоми
съответно 42.5%, 46.4% и 40.5% в сравнение с тези без атопично заболяване 19.6%, 22.8% и 15.2% (p<0.05).
Заключение
Ежедневният контакт с летливи вещества с иритативно и алергзиращо действие от работната среда създава риск за възникване на
респираторни симптоми сред лекарите по дентална медицина. Те са
свързани предимно с употребата на дезинфектанти. При лекарите по
дентална медицина атопията е предразполагащ фактор за възникване
на респираторни симптоми, свързани с работната среда.
Iliyana Stoeva
Faculty of Dental
Medicine, Medical
University Plovdiv
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PS1P3: WORK-RELATED RESPIRATORY
SYMPTOMS AMONG DENTISTS
Background
Dentists are exposed to many airborne irritants and allergens
(methacrylates, disinfectants, latex proteins), increasing the risk of
development of work-related respiratory symptoms.
Aim
The objective of this study was to investigate the prevalence and the
causes of respiratory symptoms among dentists.
Material and Methods
A questionnaire study of dentists was conducted to collect information
about work-related respiratory symptoms. A total of 745 dental personnel
participated.
Results
192 of the respondents (23.6%) reported work-related respiratory
symptoms. The most frequently reported respiratory symptom was cough
(54.2%) followed by burning and itching eyes (39.1%), rhinorrhea (32.8%),
conjunctivitis (23.4%), pharyngitis (21.9%),), and dyspnea (18.8%).
The respiratory symptoms associated with disinfectant exposure were
reported by 84.9% of the participants. Dental adhesives, protective gloves
and root canal fillings were reported to be the cause in 7.3%, 4.2% and 3.1%
of cases, respectively. Dentists with a history of atopic dermatitis, asthma
and allergic rhinitis reported higher frequency of respiratory symptoms
42.5%, 46.4% and 40.5% vs 19.6%, 22.8% and 15.2% respectively
(p<0.05).
Conclusion
Daily contact with airborne irritants and allergens in dental environment
poses a significant risk of work-related respiratory symptoms in dentists.
The occurrence of self-reported symptoms was associated mainly with the
frequent use of disinfectants. Atopic disease is a predisposing factor for the
development of work-related respiratory symptoms among dentists.
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PS1P4: MCP-1/CCL2 ПРИ БЪЛГАРСКИ
ДЕЦА С БРОНХИАЛНА АСТМА И МУКОВИСЦИДОЗА
(I.) Целта на изследването ни беше да оценим серумните
нива на моноцит хемоатрактантен протеин 1 (MCP-1/CCL2) в пилотно проучване с български деца с бронхиална астма (БА) и муковисцидоза (МВ).
(II.) Материал и методи. Четиридесет и две деца бяха включени в изследването: двадесет с БА, дванадесет с МВ и десет здрави
деца. Нивата на серумните MCP-1/CCL2 бяха измерени чрез ELISA.
(III.) Резултати. Наблюдавахме по-високо серумно ниво на
MCP-1/CCL2 при деца с БА (191.09 ± 64.96 pg/ml) и МВ (258.51 ±
76.45 pg/ml) в сравнение със здрави деца (70.30 ± 64.30 pg/ml, p =
0.022; р = 0.068, съответно). По-младите пациенти с БА имаха повисоки нива на MCP-1/CCL2, както и децата с МВ, като нивото постепенно намалява с възрастта. Наблюдавахме и по-високи нива на
MCP-1/CCL2 при деца с умерена до тежка БА в сравнение с лека БА.
(IV.) Заключение. Документирахме значително по-високото
ниво на MCP-1/CCL2 при деца с хронични белодробни заболявания,
отколкото при здрави контроли. Освен това децата с умерена до тежка
БА показаха по-високи нива на MCP-1/CCL2 в сравнение с леката БА.
Нашите наблюдения върху хроничното възпаление на белите дробове
при БА и МВ чрез селективно натрупване на моноцити, неутрофили
и лимфоцити в белодробната тъкан, вероятно поддържани под сигналите на MCP-1/CCL2, предполагат, че изследването на серумните
нива на MCP-1/CCL2 може да бъде полезно за оценка тежестта на
заболяването.

PS1P4: MCP-1/CCL2 IN A BULGARIAN
COHORT OF CHILDREN WITH
BRONCHIAL ASTHMA AND CYSTIC
FIBROSIS
(I.) We aimed to assess the serum levels of MCP-1/CCL2 in a pilot
cross-sectional study of Bulgarian children with bronchial asthma (BA)
and cystic fibrosis (CF).
(II.) Material and methods. Forty-two children were recruited to the
study as follows: twenty with BA, twelve with CF and ten healthy children.
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Serum MCP-1/CCL2 levels were measured using ELISA.
(III.) Results. We found higher serum level of MCP-1/CCL2 in
children with BA (191.09±64.96 pg/ml) and CF (258.51±76.45 pg/ml)
compared to healthy children (70.30±64.30 pg/ml, p=0.022, and p=0.068,
respectively). Younger patients with BA had higher levels of MCP-1/
CCL2, as well as children with CF, with levels decreasing gradually with
age. We observed also higher levels of MCP-1/CCL2 in children with
moderate to severe BA compared to mild BA.
(IV.) Conclusion. We documented the significantly higher level of
MCP-1/CCL2 in children with these chronic pulmonary diseases than in
healthy controls. Moreover, children with moderate to severe BA showed
higher levels of MCP-1/CCL2 compared to mild BA. Our observations on
the chronic lung inflammation in BA and CF through the selective recruiting
of monocytes, neutrophils, and lymphocytes in the lung tissue, possibly
maintained under the MCP-1/CCL2 signals, suggest that investigation of
serum MCP-1/CCL2 levels could turn out to be beneficial for the severity
of the disease.

PS1P5: БРОЙ КРЪВНИ ЕОЗИНОФИЛИ И
КОНТРОЛ НА АЛЕРГИЧЕН РИНИТ
Увод. Алергичният ринит (АР) и астмата често се срещат едновременно при един и същ пациент. Концепцията за единния дихателен
път предполага сходен механизъм на заболяванията на горните и на
долните дихателни пътища. Еозинофилите са ключови във възпалението при астма и АР. Има връзка между еозинофилния брой и контрола на астмата. Сведенията за АР, обаче, липсват.
Целта на нашето проучване беше да се установи връзката между
контрол на АР и броя кръвни еозинофили.
Методи. В това крос-секционно проучване бяха оценени 60 пациента [30 мъже; ср.възраст 30.41(SD12.1)] с АР с/без астма. За оценка контрола на ринита беше използван Rhinitis Control Assessment
Test (RCAT). Беше измерен броя кръвни еозинофили.
Резултати. При оценка чрез RCAT, 23 (38.33%) пациента бяха
недобре контролирани. Средният еозинофилен брой при недобре
контролираните пациенти беше 287.56 кл./mL (sem 18.35 кл. / mL) и
251.17 кл/mL (sem 23.54 кл/mL) при добре контолираните. Не установихме значима разлика в Ео брой при контролиран и недобре контролиран АР (p > 0. 05). Броят кръвни Ео беше значително по-висок при
пациенти с коморбидна астма (p<0.05). Ео брой корелираше с коморбидна астма, но не и с контрол на АР.
Заключение. Въпреки че са основни при възпалението на единния дихателен път, анализът на тези резултати показва, че за разлика
от астмата, няма връзка между броя еозинофили и контрол на АР.
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PS1P5: BLOOD EOSINOPHIL COUNT AND
ALLERGIC RHINITIS CONTROL
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Introduction. Allergic rhinitis (AR) and asthma often coexist. The
united airway proposes that the disease mechanism occurring in the upper
airway may mirror lower airway events. Eosinophils (Eo) play an essential
role in inflammation in asthma and AR. There is a relation between their
number and asthma control. However, data in AR are lacking.
The aim of our study was to establish a relation between control of
allergic rhinitis and blood eosinophil count.
Methods: In this cross-sectional study 60 patients [30 men; mean
age 30.41(SD12.1)] with AR with/without asthma were evaluated. Rhinitis
Control Assessment Test (RCAT) was used for the assessment of rhinitis
control. Blood eosinophil count was measured.
Results: When assessed by RCAT, 23 (38.33%) patients were not
well controlled. Mean Eo count in not-well controlled patients was 287.56
cells/mL (sem 18.35 cells/mL) and 251.17cells/mL (sem 23.54 cells/mL)
in well controlled. We found no significant difference in Eo count between
controlled and not-well controlled AR (p > 0 05). There was no relation
between control of AR and Eo count (R-0.026; p >0.05). Blood Eo count
was significantly higher in patients with asthma comorbidity (p<0.05). Eo
count correlated with asthma comorbidity but not with control of AR.
Conclusion: Although essential for inflammation of the united
airway, analysis of these findings indicated that unlike asthma there was
no relation between blood Eo count and control of AR.
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PS1P6: ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПАЦИЕНТИ С АЛЕРГИЧЕН РИНИТ С
КЪСНО НАЧАЛО
Алергичният ринит (АР) с късно начало се среща по-рядко, отколкото това в детска възраст. Типът сенсибилизация е важен за поведението при заболяването, а полисенсибилизацията е с голямо практическо значение.
Целта на нашето проучване беше да се оцени сенсибилизацията
при възрастни с късна изява на АР.
Методи. Включени бяха 100 пациента >18 години [51 (51%)
мъже; ср. възраст 38,4 години, SD 10.6, възрастов интервал 21-65 години] с АР, старирал след 18-годишна възраст. Диагнозата беше поставена на базата на анамнеза, физикален преглед и наличие на клинично значима сенсибилизация. Последната беше определена през
кожно тестуване (прик или интрадермално) в специализирано алергологично звено.
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Резултати. От всички 100 пациента, 67 (67%) бяха моно- и 33
(33%) – полисенсибилизирани. Средната възраст на моносенсибилизираните пациенти беше 37.75 години (SD 9.81), а на полисенсибилизираните - 39,24 (SD 12.39) години. Не установихме клинично
значима разлика в средната възраст между двете групи (p>0.05). Найчеста беше сенсибилизация към треви с общо 64 (43,2%) положителни кожни проби. Втора по честота беше сенсибилизацията към микроърлежите на домашния прах – 29 (19,5%). Продължителността на
симптомите до поставяне на диагнозата АР също беше проучена: 7.48
години (SD 6.58) при моносенсибилизираните пациенти и 7.46 години (SD 8.63) при полисенсибилизираните. Не открихме сигнфикатно
различие в продължителността на симптомите между двете групи пациенти (p>0.05).
Заключение. Нашето проучване демонстрира висока честота
на сенсибилизацията към тревен полен и микрокърлежите на домашния прах. Резултатите показват, че броят сенсибилизации не зависи
от възрастта и продължителността на симптомите на АР, както и, че
възрастните са полисенсибилизирани от самото начало на заболяването.
Plamena Novakova,
Miroslava NeshevaAndonova,
Denislava Nedeva,
Maria Staevska
Clinic of Allergy and
Asthma, Sofia Medical
University, Sofia,
Bulgaria
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PS1P6: CHARACTERISTIC OF
SENSITIZATION IN ADULT-ONSET
ALLERGIC RHINITIS
Adult-onset allergic rhinitis (AR) is less common than AR in children.
Type of sensitization is important for the management of the disease and
polysensitization is a phenomenon with a significant practical importance.
The aim of our study was to assess sensitization in a number of adults
with late onset AR.
Methods. A total number of 100 adults [51 (51%) males; mean age
38,4, SD 10.6, age range 21-65 years] with AR, started after the age of
18 years, were included. The diagnosis of AR was based on detailed
medical history, physical examination, and the presence of clinically
relevant sensitization. Sensitization was assessed by skin testing (prick or
intradermal) in specialized allergy center.
Results. Among all 100 patients, 67 (67%) were monosensitized
and 33 (33%) – polysensitized. Mean age of monosensitized patients
was 37.75 years (SD 9.81) and 39,24 (SD 12.39) years in polysensitized
with no significant difference (p>0.05). Sensitization to grasses was the
most prevalent with a total number of 64 (43,2%) positive skin tests. The
second frequent sensitization was to HDM – 29 (19,5%). The duration
of symptoms before diagnosis of allergic rhinitis was analyzed: 7.48
years (SD 6.58) in monosensitized patients and 7.46 years (SD 8.63) in
polysensitized patients. No significant difference in symptoms’ duration in
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the two groups was found (p>0.05).
Conclusion. Our study demonstrates high prevalence of sensitization
to grass pollen and HDM in adult-onset AR. The results suggest that the
number of sensitization doesn’t depend on age and the duration of AR
symptoms and adults are polysensitized from the very beginning.
Георги Христов
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PS1P7: ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА
ПРИ АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
PS1P8: СЪВРЕМЕННА ТЕНДЕНЦИЯ
ЗА ПОЛИСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С АЛЕРГИЧЕН РИНИТ
Цел
Почти парадоскална изглежда съвременната тенденция за все
по-широко разпространание на алергичния ринит до 40%, въпреки
наличието на множество адекватни диагностични и терапевтични
подходи. Вероятна причина е високата честота на полисенсибилизация сред атопични индивиди предимно към инхалаторни алергени.
Съвременната номенклатура ги определя като интермитентни и персистиращи.
Авторите целят да установят ниво на сенсибилизация чрез брой
алергени при пациентите с интермитентен и/или персистиращ алергичен ринит.
Материали и методи
В проучването са включени 151 пациенти със симптоми на алергичен ринит. Всички са подложени на кожно-алергични проби със
следните алергени: персистиращи- микрокърлежи от домашен прах
(HDM) и плесени; и интермитентни- тревни и дървесни полени.
Резултати
От всички изследвани пациенти 83 (55%) имат положителни проби към акари, от тях 40 (48,2%) са сенсибилизирани и към фунгиални
алергени. Общо 58 са всички алергични към плесени, 69% в тяхната
група позитивират кожно-алергични проби към HDM (p=0.001). Петдесет и девет (71,1%) от атопичните към микролърлежи са алергични и към тревни полени (p=0.001). Пациентите с алергичен ринит и
сенсибилизация към тревни полени са 96, като 64 от тях (66,7%) са
положителни и към другите сезонни алергени- дървесни полени (p
=0.001).
Заключение
Потвърждава се съвременната тенденция за полисенсибилизация
при атопични индивиди независимо дали проявяват интермитентни
или персистиращи симптоми.
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PS1P8: TENDENCY FOR
POLYSENSITIZATION IN ATOPIC
PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS
Objective/Purpose of the study
The tendency for an increasing prevalence of AR up to 40% worldwide
is paradoxical, although there are numerous adequate diagnostic and
therapeutic approaches. The reason presumably is the high frequency
of polysensitization among atopic individuals predominantly to inhaled
allergens. Current classification defines them as intermittent and persistent.
Materials and methods
The study includes 151 patients with AR symptoms. All of them
experienced skin-prick test with the following allergens: persistent-housedust mites and fungal; and intermittent -grass and tree pollens.
Results
Eightythree (55%) of all studied patients have positive test to HDM,
40 (48.2%) of them are sensitized to fungal allergens at the same time.
A total of 58 patients are allergic to aerosolized spores of alternaria and
aspergillus, 69% in their group indicate positive HDM
(p = 0.001). Fifty-nine (71.1%) of atopic individuals to mites are
allergic to grass pollens also (p = 0.001). Patients with allergic rhinitis
and grass pollen sensitization are 96 and 64 (66.7%) are atopic to other
seasonal allergens -tree pollens (p = 0.001).
Conclusion
Tendency for polysensitization in atopic individuals is confirmed,
whether they manifest intermittent or persistent symptoms.
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PS2P9: АНГИОЕДЕМ, СВЪРЗАН С
ПРИЛАГАНЕ НА АСЕ ИНХИБИТОРИ –
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ
Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) са
широко предписвана група медикаменти, използвани при лечението
на хипертония и сърдечна недостатъчност. Ангиоедемът, свързан с
прилагане на АСЕ инхибитори е рядко, но потенциално сериозно усложнение и може да бъде животозастрашаващ. Цел: Да се представи
серия от случаи на АСЕ инхибитор-индуциран ангиоедем, след употреба на АСЕ инхибитори при пациенти, хоспитализирани в Клини-
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ката по токсикология, Отделение - възрастни, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ София.
Методи: Извършено е ретроспективно проучване на всички пациенти, с АСЕ инхибитор-индуциран ангиоедем, хоспитализирани в
Отделение възрастни на Клиниката по токсикология за период от една
година - 1-ви януари – 31-ви декември 2017 г. Резултати: През наблюдавания период в отделението са лекувани 68 лица с АСЕ инхибиториндуциран ангиоедем. Пациентите са на възраст от 33 до 87 години,
(средна възраст – 60 години), 37 (54.41%) мъже и 31 (45.58%) жени.
Най-честите симптоми са свързани с ангиоедем на горните дихателни
пътища. Оток на устните е регистриран при 33-ма (48,52%) от пациентите, оток на езика - при 34-ма (50,0%) оток на лицето - при 33-ма
(48,52%), ларингеален оток е регистриран при 12 души (17,64%), недостиг на въздух - при 16 (23,52%) от пациентите.
Заключение: При някои пациенти лечението с инхибитори на
ангиотензин-конвертиращия ензим причинява ангиоедем на горните
дихателни пътища. Тези пациенти се нуждаят от хоспитализация и
спешно лечение.

Julia Radenkova Saeva
Toxicology
Clinic, UMHATEM
“N.I.Pirogov” Sofia

PS2P9: ACE INHIBITORS INDUCED
ANGIOEDEMA – EPIDEMIOLOGICAL
STUDY
Angiotensin enzyme converting (ACE) inhibitors are a widely
prescribed group of drugs used in the management of hypertension and
heart failure. Angioedema associated with ACE inhibitors is a rare but
potentially serious complication and can be life threatening. Objective:
To present a series of ACE inhibitor-induced angioedema after the use of
ACE inhibitors in patients admitted to Toxicology Clinic, Department
„Toxicology - adults“, UMHATEM “N.I.Pirogov” Sofia, Bulgariа.
Methods: The records of the Toxicology Clinic, Department
„Toxicology - adults“, were reviewed retrospectively for all hospitalized
patients due to angioedema, caused by ACE inhibitors, during a 1 year
period - from January 1, 2017 to December 31, 2017. Results: The number
of patients, hospitalized in the Department, due to angioedema, caused
by ACE inhibitors was 68 during that period of time. There were 37 men
(54.41%) and 31 women (45.58%), median age 60, (range 33 - 87) years.
The most frequent presenting signs was angioedema, especially involving
the upper airways: lip swelling - in 33 (48.52%) patients, tongue swelling
- in 34 (50.0%) patients, face swelling - in 33 (48.52%), laryngeal edema
was reported in 12 (17.64 %) patients, shortness of breath - in 16 (23.52%)
of patients.
Conclusion: In some patients angiotensin-converting enzyme
inhibitor treatment is responsible for angioedema, especially involving
the upper airways. These patients needs hospitalization and emergency
treatment.
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PS2P10: АНГИОНЕВРОТИЧЕН ОТОК
ПРИ ПАЦИЕНТ С АВТОИМУНЕН
ТИРЕОИДИТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Цел на изследването: Проучванията до момента съобщават
връзка на тиреоидита с уртикария, а не с ангионевротичен оток. Тук
представяме случай на 29-годишна българка с автоимунен тиреоидит
и повтарящ се ангионевротичен оток.
Материал и методи: Информацията е взета от официалната медицинска документация на пациента. Специалисти по алергология и
ендокринология снеха анамнеза, прегледаха документацията и проведоха клиничен преглед. Тироидните хормони, автоантитела и имунологични тестове бяха изследвани с ензимни методи и автоматични
биохимични анализатори. Беше направен и ултразвук на щитовидната
жлеза.
Резултати: Пациентката се представи с едногодишна история на
повтарящ се ангионевротичен оток и тиреоидит на Хашимото. Физикалният преглед показа оток, заобиколен с еритем на предмишниците и еритемни, сърбящи плаки по лицето, врата, гърдите, корема и
крайниците. Кръвната картина показа повишени нива на общи IgE.
Пациентката е диагностицирана с тиреоидит на Хашимото и хипотироидизъм. Лекувана е с левотироксин 50 μg/ден, което е довело до
добър хормонален контрол, но антитиреод-пероксидазните антитела
(anti-TPO) са останали високи. Беше предприето лечение с метилпреднизолон и антихистамини. След три седмици се наблюдава добър
терапевтичен отговор, а лезиите претърпяха обратно развитие. Нивото на IgE се нормализира, но anti-TPO останаха високи.
Заключение: Пациентите с ангионевротичен оток трябва да
се тестват за тиреоидна автоимунна патология. По-нататъшно проучване патогенезата на ангиоедема при тях е необходимо с оглед
възможността за подлежаща атопия при онези, които не отговарят на
стандартното лечение с левотироксин. В тези случаи прилагането на
кортикостероиди и антихистамини може да доведе до пълно обратно
развитие на кожно-лигавичния синдром.
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PS2P10: ANGIONEUROTIC EDEMA
IN A PATIENT WITH AUTOIMMUNE
THYROIDITIS – A CASE REPORT
Aims: Studies so far have reported an association between thyroiditis and
urticaria, rather than angioedema alone. Herein we present a case of a 29-yearold Bulgarian woman with autoimmune thyroiditis and recurrent angioedema.
Material and methods: The source of information was the official medical
documentation of the patient. Specialists in allergology and endocrinology took
patient’s medical history, reviewed her documentation, and carried out a clinical
examination. Thyroid hormones, autoantibodies and immunological tests were
analyzed using enzymatic methods and automated biochemical analyzers. A
thyroid ultrasound was done.
Results: Patient presented with a one-year history of recurrent angioedema
and Hashimoto thyroiditis. Physical examination showed an edema surrounded
by an erythema on the forearms, and erythematous, itchy plaques spread over
her face, neck, chest, abdomen, and extremities. Blood tests showed elevated
levels of total IgE. Patient had been diagnosed with Hashimoto thyroiditis and
hypothyroidism. She was treated with levothyroxine 50 μg/d, which resulted in
a good hormonal control, however, her anti-thyroid peroxidase antibodies (antiTPO) were high. Patient was started on methylprednisolone and antihistamines.
In three weeks, we observed a good therapeutic response to the treatment and
the lesions remitted. The level of IgE normalized but anti-TPO antibodies
persisted.
Conclusion: Patients with angioedema should be tested for thyroid
autoimmune pathology. Further delve into the pathogenesis of angioedema in
them is warranted in order to explore the possibility of an underlying atopy
in those not responding to the standard treatment with levothyroxine. In the
latter cases, administration of corticosteroids and antihistamines might result in
complete remittance of the cutaneous-mucosal syndrome.

PS2P11: ПОЛОЖИТЕЛНО ПОВЛИЯВАНЕ
НА СЪСТОЯНИЕТО НА БОЛЕН С
ДИАГНОЗА ХРОНИЧНА УРТИКАРИЯ
СЛЕД ЕНДОДОНТСКО РЕЛЕЧЕНИЕ НА
ФОКУС ОТ ЗЪБЕН ПРОИЗХОД
Въведение. Полетата на смущение от зъбен произход се определят като енергетично неинтегрирана част от организма, която може
бъде с материална фиксация, но не е задължително. Тяхното наличие
определя по – бавното възстановяване на организма при лечение. По45
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някога са и първопричина за възникване на общоздравословен проблем, развиващ се далеч от лицево- челюстната система. Научни изследвания доказват, че вероятността за появата на идиопатична уртикария при пациенти с неправилни ендодонтски лечения на зъбите се
увеличава почти 5 пъти.
Материал и методи. Представяме случай на пациент, мъж, 37
год., приет в клиниката по Алергология на Болница Александровска
с диагноза хронична уртикария. Оплакванията му от кожен обрив по
цялото тяло и отоци в областта на главата са с давност от 10 месеца.
Пациентът е със синдром на Щрюмпел, бъбречно – каменна болест,
оперативно отстранен жлъчен мехур, титаниеви клипси. Съобщава
за алергия към амидофен. Клиничните и параклинични изследвания
установяват наличие на полипоидни разраствания в максиларните синуси, положителен автоложен тест. След изписване от клиниката с
необходимото лечение е насочен за консултация към специалист по
дентална клинична алергология.
Бяха направени комплексна огнищна диагностика, включваща
темовизиографски анализ, епикутанно тестуване за установяване на
биопоносимостта и вероятна сенсибилизация към всички дентални
възстановителни материали в устната кухина.
Установиха се активни полета на смущение от зъбен произход,
изискващи ендодонтско релечение. То беше извършено с помощтта
на ендодонтски микроскоп с предварително тестувани и избрани дентални материали. Направи се клинична орална хигиена с цялостна
лазерна дезинфекция на пародонта.
Резултат. Пациентът прекратява назначената противоалергична
терапия 14 дни преди назначените тестове за алергия към денталните
материали. Цялостното му дентално лечение се провежда единствено
на фона на засилен прием на селенови препарати като антидот на живачните съединения, по повод премахване на амалгамени обтурации.
От прекратяване на медикаментозната терапия и до момента пациентът е без данни за кожни уртикариални обриви или отоци – около
5 месеца.
Заключение. Консултацията със специалист по дентална клинична алергология и последващо дентално лечение на полета на смущение в лицево – челюстната област е препоръчително действие, което би допринесло за подобряване на жизнения стандарт на пациенти
с идиопатична форма на уртикария и ангиоедем.
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PS2P11: POSITIVE INFLUENCE
ON CHRONIC URTICARIA AFTER
ENDODONTIC RETREATMENT OF
ACTIVE DENTAL FOCUS
Intoduction
Fields of disturbance from dental origin are defined as an energetically
unintegrated part of the body that can be materially fixed but not necessarily.
Their presence determines the slower recovery of the organism during
treatment. Sometimes they are also the root cause of a common problem
that develops far from the maxillo-facial system. Research has shown that
the likelihood of idiopathic urticaria in patients with incorrect endodontic
dental treatments has increased almost fivefold.
Material and Methods
We present a case of a 37-year-old male admitted to the Allergy
Clinic of Alexandrovska Hospital with a diagnosis of chronic urticaria. His
complaints of skin rash all over the body and edema in the head area have
a 10-month prescription. The patient has a Strumpepl syndrome, kidney
stone disease, surgically removed gall bladder, titanium clips. Announces
allergy to amidophen. Clinical and paraclinic studies reveal polyploid
enlargements in the maxillary sinuses, a positive autologous serum skin
test. After getting out from the hospital, the patient is directed to a specialist
in dental clinical allergology.
A complex focal diagnosis, including a thermovision analysis,
epicutaneous testing to determine biocompatibility, and probable
sensitization to all dental restorative materials in the oral cavity was
performed.
Active fields of dental foci requiring endodontic re-treatment have
been identified. It was done with the aid of an endodontic microscope
with pre-tested and selected dental materials. Clinical oral hygiene was
performed with a complete laser disinfection of the periodontium.
Results:
The patient discontinues the prescribed anti-allergy therapy 14
days before the tests for allergy to dental materials. His complete dental
treatment is performed simultaneously with intake of selenium as an
antidote to mercury, which is a component of amalgam fillings.
Since discontinuation of drug therapy, until now, the patient has no
data on skin urticarial rashes or edema - about 5 months.
Conclusion: Consultation with a specialist in dental clinical allergy
and subsequent dental treatment of the fields of maxillofacial disorders is
a recommended action that would contribute to improving the standard of
living of patients with idiopathic forms of urticaria and angioedema.
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PS2P12: ВОДЕЩ ОТОЧНО-ОБРИВЕН
СИНДРОМ ПРИ ПАЦИЕНТ С
ДЕРМАТОМИОЗИТ
Резюме: Дерматомиозитът е идиопатична възпалителна миопатия, характеризираща се с кожни прояви. Представяме клиничен случай на 52 годишен мъж, хоспитализиран и лекуван в Клиниката по
Алергология през месец май 2017г., постъпил с клинико-лабораторна
констелация, насочваща мисленето ни към системно заболяване на
съсединителната тъкан (изразен астено-адинамичен синдром, проксимална мускулна слабост на горни и долни крайници, типичен хелиотропен обрив, папули на Gottron, завишени чернодробни ензими,
LDH, леко завишен серумен креатинин, хипопротеинемия с хипоабуминемия). Състоянието на пациента повече от два месеца е интерпретирано като „алергия” и лекувано с курсове системни кортикостеротиди, както и с локални очни и назални кортикостероиди, от които е
имал временно подобрение.
Диагнозата на дерматомиозита се основава на наличието на симетрична проксимална миопатия, повишени мускулни ензими, миопатични промени в електромиографията, характерна мускулна биопсия и типичен кожен обрив (например периорбитален виолетов еритем или макуларен виолетов еритем и признаци на Gottron).

PS2P12: LEADING OEDEMA IN THE
PRESENTATION OF A PATIENT WITH
DERMATOMYOSITIS
Summary: Dermatomyositis is an idiopathic inflammatory myopathy
characterized by skin manifestations. We present a clinical case of a
52-year-old male hospitalized and treated in the allergy clinic in May 2017,
with a clinical-laboratory constellation guiding our thinking of systemic
disease of the connective tissue. (expressed astheno-adynamic syndrome,
proximal muscle weakness of upper and lower extremities, typical redpurple periorbital rash, elevated liver enzymes, LDH, mild elevation of
serum creatinine, hypoproteinaemia with hypoalbumininaemia). The
condition of the patient for more than two months has been interpreted
as “allergy” and treated with systemic corticosteroid courses as well as
with local ocular and nasal corticosteroids from which he has temporarily
improved.
Diagnosis is based on the presence of a symmetric proximal myopathy,
elevated muscle enzymes, myopathic changes on electromyography, a
characteristic muscle biopsy, and a typical skin rash (e.g., periorbital dusky
violaceous erythema, or macular violaceous erythema and Gottron signs).
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PS2P13: ВЪРХУ ПАТОГЕНЕЗАТА НА
ХРОНИЧНАТА УРТИКАРИЯ – РОЛЯ НА
ТИРЕОИДИТА НА HASHIMOTO
Изследването е проведено при 36 болни, постъпили на болнично
лечение в Клиниката по Клинична алергология с диагноза Хронична
идиопатична/спонтанна уртикария (CSU). Преобладават жените – 34,
възрастта им варира от 18 до 69 годити /ср. възраст 37 г/, като доминиращата група е от 59 до 69 г /40%/.
При 13 от тях /36.1%/ 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.

PS2P13: RESEARCH ON PATHOGENESIS
OF CHRONIC URTICARIA - THE ROLE OF
HASHIMOTO’S THYREOIDITIS
The research was conducted on 36 patients, hospitalized at the Clinic
of Clinical Allergology with diagnosis Chronic idiopathic/spontaneous
urticaria (CSU). Women were the majority - 34, their age was varying from
18 to 69 years (average age 37 years), the dominating group was from 59
to 69 years (40%).
In 13 of them (36.1%) 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.
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PS2P14: КОНТАКТЕН ДЕРМАТИТ
ПО ВЪЗДУШЕН ПЪТ И ЕКЗЕМА
НА РЪЦЕТЕ ПРИЧИНЕНИ ОТ
2-ХИДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
(2-HEMA) - СЛУЧАЙ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУСЛОВЕНА
КОНТАКТНА АЛЕРГИЯ
Основна информация: Първият случай на контактен дерматит
причинен от метилметакрилат е съобщен през 1941 г. Акрилатите
са професионални контактни алергени, свързвани основно със стоматолози и ортопеди, тъй като стоматологичните материали и костния
цимент съдържат (мета)крилати(1). Въпреки това през последните години се наблюдава все по-широкото използване на дълготраен лак за
нокти (т. нар гел лак или ши лак) и изкуствeни (акрилни) нокти, които
съдържат акрилати.
Клиничен случай: Към клиниката бе насочена 37 годишна жена,
работеща като маникюрист от 15 години, с екзема на ръцете и дерматит на лицето от 5 месеца. В последния един месец интензитетът
на оплакванията се засилил. Липсваха данни за риноконюнктивит
или астма. От проведеното епикутанно тестуване се установиха положителни реакции към 2-хидроксиетилметакрилат (2-HEMA) и етил
акрилат. Пациентката отказа да промени професията си. Състоянието
й се подобри значително след започване на редовна употреба на лични предпазни средства.
Заключение: Акрилатите не са включени в Европейската стандартна серия за епикутанно тестуване. Честотата на алергични реакции към акрилати нараства, особено сред хората работещи в естетичната индустрия, но също така може да засегне и потребителите,
използващи гел лак или изкуствени нокти.
Reference: (1) Romaguera C, Grimalt F, Vilaplana J.
Methylmethacrylate prostheses dermatitis. Contact Dermatitis 1985:
12:172–183.
Ключови думи: контактен дерматит по въздушен път, акрилати,
епикутанно тестуване, професионална алергия, маникюрист
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PS2P14: AIRBORNE CONTACT
DERMATITIS AND HAND
ECZEMA CAUSED BY
2-HYDROXYETHYLMETHACRYLATE
(2-HEMA)-CASE REPORT OF
OCCUPATIONAL CONTACT ALLERGY
Background: The first case of contact dermatitis caused by
methylmethacrylate has been reported in 1941. Acrylates were commonly
considered to be occupational contact allergens, particularly in dentists and
orthopaedic surgeons, since dental materials and bone cement contain (meth)
acrylates (1). However, in the recent year, the demand for long-lasting cosmetic
nails has led to the widespread use of gel nail polishes and acrylic nails, that
contains acrylates.
Clinical case: А 37 years old woman, who has been working as manicurist
since 15 years, was forwarded to our clinic with hand eczema and facial dermatitis
for 5 months. In the past one month the symptoms have increased in intensity.
There were no signs for rhino-conjunctivitis or asthma. The performed patch
testing showed positive reactions to 2-hydroxyethylmethacrylate (2-HEMA)
and ethyl acrylate. The patient refused to change her occupation. Her condition
improved significantly once she started to use regularly personal protective
equipment.
Conclusion: Acrylates are not included in European baseline series for
patch testing. The prevalence of allergy to acrylates is increasing, especially
amongst the population involved in the beauty industry. It also affects consumers
of gel nails/acrylic nails.
Reference: (1) Romaguera C, Grimalt F, Vilaplana J. Methylmethacrylate
prostheses dermatitis. Contact Dermatitis 1985: 12:172–183.
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PS2P15: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА
ПАЦИЕНТ С МЕДИКАМЕНТОЗНОИНДУЦИРАН ХИПЕРСЕНЗИТИВЕН
СИНДРОМ(DIHS)/DRESS СИНДРОМ,
СЛЕД ПРИЕМ НА CARBAMAZEPINE
Основна информация: Лекарствената реакция с еозинофилия
и системни симптоми (DRESS) синдром е рядка, но сериозна нежелана лекарствена реакция. Тя може да бъде животозастрашаваща и
смъртността се оценява на около 10%. Основната причина за заболе51
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ваемост и смъртност е висцералнoто засягане (хепатит, пневмонит,
миокардит, перикардит, нефрит, колит). Представяме клиничен случай на пациент с медикаментозно-индуциран хиперсензитивен синдром (DIHS)/DRESS синдром, свързан сприем на carbamazepinе.
Клиничен случай: Мъж на 73г., след хирургична интервенция
по повод субдурален хематом, постоперативно превантивно е започнал да приема carbamazepine 2x200mg дневно. Carbamazepine е един
от често използваните антиконвулсанти в клиничната практика. Около 50 дни след началото на приема, той развива клинична картина
с дифузен макулопапулозен обрив, ексфолиативен дерматит, оток на
лице, оток на горни и долни крайници, кашлица с жълтеникави храчки, фебрилитет до 37,6 ºC. Кръвните тестове показват еозинофилия
(32,3%, 4,7 x10^9/1), левкоцитоза (14,5 x10^9/l), повишени нива на
CRP (36,5 mg/l), намалени общ белтък (55 g/l) и албумин (36 g/l), анемия. Чернодробните ензими (АSAT, АLAT) не бяха увеличени. Ехографията показа хепатомегалия. Диагнозата е поставена според критериите на RegiSCAR.
Дискусия: В представения случай най-вероятно се касае за медикаментозно-индуциран хиперсензитивен синдром (DIHS)/DRESS
синдром, свързан сприем на carbamazepine. Клиничните прояви се
появяват обикновено 2 до 8 седмици след началото на приема на провокиращото лекарство. DRESS синдром e IVb тип забавена реакция
на свръхчувствителност по модифицираната от Pichler WJ класификация на Gell и Coombs и често се индуцира от ароматни антиконвулсанти (carbamazepinе, phenytoin, phenobarbital, lamotrigine). Началните прояви са неспецифични и диагнозата и лечението често се забавят. Много е важно DRESS синдромът да бъде разпознат и приeма на
лекарството причинител да бъде незабавно преустановен.
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PS2P15: CLINICAL CASE OF A
PATIENT WITH DRUG-INDUSED
HYPERSENSITIVITY SYNDROM(DIHS)/
DRESS SYNDROME FOLLOWING
CARBAMAZEPINE INTAKE
background: Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms
(DRESS) syndrome is rare but serious adverse drug reaction. It could be
life-threatening and the mortality is estimated to be around 10 percent.
Тhe major cause of morbidity and mortality is visceral involvement
(hepatitis, pneumonitis, myocarditis, pericarditis, nephritis, colitis). We
present a clinical case of a patient with drug-induced hypersensitivity
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syndrome(DIHS)/DRESS syndrome associated with carbamazepine.
clinical case: A 73 year old man after surgical intervention for
subdural hematoma, postoperatively preventively started treatment with
carbamazepine 2x200mg daily. Carbamazepine is one of the most commonly
used anticonvulsants in clinical practice. Approximately 50 days after the
onset of intake, he developed a clinical picture with maculopapular rash,
exfoliative dermatitis, facial edema, edema of upper and lower extremities,
cough with yellowish sputum, fever up to 37,6 ºC. Blood tests revealed
eosinophilia (32.3%, 4.7 x10^9/l), leukocytosis (14.5 x10^9/l), elevated
CRP (36.5 mg/l), decreased total protein (55 g/l) and albumin (36 g/l),
anaemia. Liver enzymes (ASAT, ALAT) were not increased. Ultrasound
showed hepatomegaly. The diagnosis was set according to the RegiSCAR
criteria.
Discussion: The present case is most likely drug-induced
hypersensitivity syndrome (DIHS)/DRESS syndrome аssociated with
carbamazepine intake. The clinical manifestations appear usually 2 to 8
weeks after the onset of intake of triggering drug. DRESS syndrome is type
IVb delayed hypersensitivity reaction according to modified from Pichler
WJ Gell and Coombs classification and is commonly induced by aromatic
anticonvulsants (carbamazepinе, phenytoin, phenobarbital, lamotrigine).
Тhe initial manifestations are non-specific and the diagnosis and treatment
often is delayed. It is very important to recognize DRESS syndrome and
the causative drug to be promptly discontinued.
Светлана Спасова1,
Елена Петкова1,
Денислава Недева1,
Анна Валериева1,
Борислава Крушева1,
Симеон Узунов1,
Мария Стаевска1
Клиника по клинична
алергология, УМБАЛ
„Александровска“,
Медицински университет – София

PS2P16: ПРОТЕИНОВ КОНТАКТЕН
ДЕРМАТИТ В КОМБИНАЦИЯ С
ХРОНИЧНА СПОНТАННА УРТИКАРИЯ
И АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ: КЛИНИЧЕН
СЛУЧАЙ
Въведение: Протеиновият контактен дерматит (ПКД) е рядко
срещано състояние. Представлява екзематозна реакция към протеините в храните, които проникват през увредената кожа и причиняват реакция от бърз тип. ПКД най-често се проявява като хроничен,
рецидивиращ екзематозен дерматит. Основните симптоми включват
сърбеж и/или парене в рамките на 30 минути след контакт с алергена. ПКД се счита за комбинация от незабавни тип I и забавен тип IV
алергични реакции.
Клиничен случай: Представяме 41-годишна жена, която беше
насочена към нашата клиника за диагностично уточняване. Пациентката съобщи за анамнеза за сърбеж, парене, зачервяване и обрив на
ръцете, които се проявяват 15-20 минути след контакт с домати, патладжан и тиквички. Тя съобщи и за следните допълнителни симпто53
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ми: рецидивиращи уртики и ангиоедем, суха кожа и сърбящ обрив на
ръцете след излагане на слънце. Ние проведохме КАП с храни (отр.)
и „prick to prick” тест с тиквички (отр.) и патладжан (пол.). След това
проведохме провокационен тест, който отчетохме като положителен,
тъй като контактът с патладжан предизвиква еритем, оток и пруритус.
Не се наблюдаваха отклонения в лабораторните резултати. Пациентката беше диагностицирана с дерматит при контакт с протеините на
патладжана, хронична спонтанна уртикария и атопичен дерматит и
беше успешно лекувана с перорални антихистамини, локални стероиди, избягване на контакт с алергена и емолиенти.
Заключение: Точната честота на протеиновия контактен дерматит е неизвестна, но вероятно състоянието е недостатъчно разпознавано и съобщавано. По-доброто разбиране на контактната алергия
към храни може да помогне да се идентифицират някои от по-редките
алергени, отговорни за трудните случаи на контактен дерматит.
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Introduction: Protein contact dermatitis (PCD) is a rare condition.
It is an eczematous reaction occurring to large proteins in foods which
penetrate compromised skin to cause an immediate reaction. PCD most
frequently manifests as a chronic, recurrent, eczematous hand dermatitis.
Main symptoms include itching and/or stinging within 30 minutes upon
contact with the allergen. PCD is considered to be a combination of
immediate Type I and delayed Type IV allergic responses.
Case presentation: We present a 41-year-old female who was referred
to our Clinic for diagnostic evaluation. She presented with a history of
hand itching, stinging, redness and rash appearing shortly after a contact
with tomatos, eggplant, and zucchini. The patient reported the following
additional symptoms: recurrent hives and angioedema, dry skin, and pruritic
rash on hands after sun exposure. Our diagnostic approach included SPT
with foods (neg.) and prick to prick test with zucchini (neg.), and eggplant
(positive). We performed a challenged test which was considered positive
since the contact with eggplant caused erythema, edema, and pruritus. All
laboratory results were within normal ranges. The patient was diagnosed
with protein contact dermatitis to eggplant, chronic spontaneous urticaria
and atopic dermatitis and was successfully treated with oral antihistamines,
topical steroids, allergen avoidance, and emollients.
Conclusions: The precise incidence of protein contact dermatitis is
unknown but probably is underrecognized and underreported. A better
understanding of contact allergy to food may help identify some of the
more elusive allergens responsible for difficult cases of contact dermatitis.
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PS2P17: НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ:
ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ГЕНЕТИЧЕН СКИНИНГ НА ПАЦИЕНТИТЕ
С С1-ИНХИБИТОРЕН ДЕФИЦИТ В
БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ
Цел: да се изследват демографските, клиничните и генетичните характеристики на пациентите с наследствен ангиоедем (НАЕ) в българската популация.
Материал и методи: пациенти с клинични прояви и фамилна анамнеза за НАЕ, установен С1-инхибиторен дефицит или прояви на идиопатичен нехистаминергичен ангиоедем, бяха включени в изследването. Изследвани бяха техните демографски и клинични характеристики,
и имунологични показатели. Генетичните тестове бяха проведени чрез
иновативна платформа за таргетно ДНК секвениране от ново поколение
(NGS), изследваща SERPING1 гена, отговорен за синтезата на C1-INH,
както и гена за Фактор 12 от системата на коагулацията.
Резултати. При 76 пациенти бе приета диагноза НАЕ, дължащ се
на наследствен С1-инхибиторен дефицит (С1-INH-НАЕ), принадлежащи към 20 несвързани семейства, 44 жени, средна възраст 43 години
(7-83 години). Според данните за населението на България (7 050 034
към 31.12.2017 г) честота на С1-INH-НАЕ е 1 на 92 763 души. Двама
пациенти бяха диагностицирани с ангиоедем, дължащ се на придобит
С1-инхибиторен дефицит (C1-INH-AAE). При един пациент бе приета
диагнозата ангиоедем провокиран от АСЕ-инхибитори (ACEI-AAE).
Средната възраст на проява на симптомите при пациентите с С1-INHНАЕ е 10.3 години (1–50 години); средната възраст при поставяне на
диагнозата: 26.7 години (1.5-79 години); средното забавяне до поставяне
на диагнозата 16.4 години (0-74 години). Дефект в SERPING1 гена бе
открит при 28 от изследваните 33 С1-INH-НАЕ пациенти. Пациентите
с C1-INH-AAE бяха изследвани за автоантитела насочени към С1-INH,
като такива бяха открити слабо положителни при един от пациентите
(anti-C1-INH IgG).
Заключение: Това е първото изследване в българската популация,
насочено към характеризиране на пациентите с ангиоедем, дължащ се на
наследствен и придобит С1-инхибиторен дефицит. Честотата на С1-INHНАЕ бе изчислена по-ниска, спрямо очакваната, според международните данни. Възрастта на диагнозата в българската популация бе открита
съпоставима спрямо съобщения от други европейски страни и отговаря
за голямо забавяне в поставянето на коректна диагноза. С1-INH-НАЕ,
дължащ се на мутация на SERPING1 бе потвърдена чрез иновативна
таргетна NGS платформа в първото мащабно генетично изследване за
българската популация на пациенти с С1-INH-НАЕ, като 3 от описаните мутациите не са докладвани до момента в международната Human
Mutation Database.
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Aim:
To investigate the demographic, clinical and genetic
characteristics of patients with hereditary angioedema (HAE) in the
Bulgarian population.
Material and methods: Patients with family history for HAE,
established C1-inhibitor deficiency or clinical manifestations of idiopathic
non-histaminergic angioedema were included in the study. Demographic
and clinical characteristics, and immunological parameters were examined.
Genetic assays were conducted by a custom targeted next-generation
sequencing (NGS) platform, investigating the SERPING1 gene coding
for the synthesis of C1-INH, as well as the gene for Factor 12 of the
coagulation cascade.
Results: 76 patients were diagnosed with angioedema due to hereditary
C1-inhibitor deficiency (C1-INH-HAE): 44 women, mean age 43 years
(range, 7-83 years). According to the population of Bulgaria (7,050,034
as of 31.12.2017), the prevalence of C1-INH-HAE is 1 in 92,763. Two
patients were diagnosed with angioedema due to an acquired C1-inhibitor
deficiency (C1-INH-AAE). In one patient ACE-inhibitors associated
angioedema (ACEI-AAE) was presumed. In patients with C1-INH-HAE,
the mean age of onset of symptoms was 10.3 years (1-50 years); mean age
at diagnosis, 26.7 years (1.5-79 years); mean delay of the diagnosis, 16.4
years (0-74 years). Mutations of the SERPING1 gene were found in 28 of
the 33 CI-INH-HAE genotyped patients. Patients with C1-INH-AAE were
further tested for autoantibodies directed against C1-INH, and one showed
to be slightly positive for anti-C1-INH IgG.
Conclusion: This is the first study in the Bulgarian population aimed
to characterize patients with angioedema due to hereditary or acquired
C1-inhibitor deficiency. The prevalence of C1-INH-HAE was estimated
to be lower than expected, according to international data. The age at
diagnosis of C1-INH-HAE patients in the Bulgarian population was found
comparable to other reported populations, and this is due to a long delay
of establishing correct diagnosis. C1-INH-HAE due to a mutation of the
SERPING1 gene was confirmed by an innovative targeted NGS platform
in the first large genetic study of the Bulgarian C1-INH-HAE patients, and
3 of the described mutations were not previously reported in the Human
Mutation Database.
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PS2P17: ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ
НА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯТА КЪМ
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РОД
THAUMETOPOEA В БЪЛГАРИЯ
Резюме. Представителите на род Thaumetopoea са широко разпространени вредители на иглолистните и широколистните гори в
България. У нас те са представени главно от следните видове: борова
процесионка (T. pityocampa); дъбова процесионка (T. processionea) и
сакъзова процесионка (T. solitaria).
Според множество литературни и клинични данни контактът с
ларвите на различните процесионки предизвиква при хората появата
на ред токсични и алергични оплаквания.
В тази връзка основна цел на настоящото проучване е изследването на сенсибилизацията към представителите на род Thaumetopoea
в България при група от лица, имащи чести контакти с тях.
Материали и методи. От трите вида процесионки по оригинална методика са изготвени съответните алергени екстракти. На получените екстракти е извършена имунохимична характеристика и стандартизация.
Проучването на сенсибилизацията към процесионките се проведе при група от 23 лица - учени от Института за гората към БАН и
горски работници. Участниците попълват специално създадената за
целта анкета. На всички, чрез кожно-алергични проби (КАП), е оценена свръхчувствителността към основни инхалативни алергени, както и към отделните представители на род Thaumetopoea.
Резултати. 39 % от участниците съобщават за алергични симптоми при контакт с процесионки. При 78 % от тях се появява сърбящ
обрив, а при 22 % - хрема и кихане. Според данните от КАП 43% от
участниците са сенсибилизирани към алергените от различните видове процесионки като сеснибилизацията към T. pityocampa е най-честа
и най-изразена при хората, имащи ежедневен контакт. Наблюдават се
и случаи на свръхчувствителност към повече от един вид процесионки. При 60% от изследваните се открива безсимптомна сенсибилизация.
Заключение. Представителите на род Thaumetopoea, особено
боровата процесионка (T. pityocampa), са реална опасност за горски
работници, които имат ежедневен контакт с техните ларви. Сеснибилизацията към T. pityocampa е най-често срещана и най-изразена, като
процентът на безсимптомната сенсибилизация е висок.
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PS2P17: PRELIMINARY STUDY
ON SENSITIZATION TO THE
REPRESENTATIVES OF GENUS
THAUMETOPOEA IN BULGARIA
The representatives of the genus Thaumetopoea are widespread
in coniferous and broad-leaved forests in Bulgaria. They are mainly
represented by the following species: T. pityocampa; T. processionea and T.
solitaria. According to numerous literature and clinical data, contact with
larvae of various processionaries causes a number of toxic and allergic
complaints.
In this regard, the main aim of the present study is to investigate the
sensitization of Thaumetopoea species in a group of people who have
frequent contacts with them.
Materials and methods. Allergen extracts from the three types of
processionaries were prepared according to the original methodology. The
obtained extracts have been subjected to immunochemical characterization
and standardization.
Sensitization to processionaries was studied in a group of 23
individuals (scientists from the Forest Institute at the Bulgarian Academy of
Sciences and forest workers). The participants complete the questionnaire
specifically designed for this purpose. Sensitization to basic inhalation
allergens as well as to individual species of the Thaumetopoea family has
been assessed by skin prick tests.
Results. 39% of participants reported allergic symptoms in contact
with processionaries. 78% of them have a skin rashes and 22% - rhinitis
and sneezing. According to the data from the skin tests, 43% of the
participants were sensitized to allergens of various processionary species.
The sensitization to T. pityocampa is most common and most pronounced.
Hypersensitivity to more than one processionary species has been observed.
In 60% of studied persons, asymptomatic sensitization was detected.
Conclusion. The representatives of the genus Thaumetopoea,
especially the pine processionary (T. pityocampa), are a real menace for
the forest workers who have daily contact with their larvae. Sensitization
to T. pityocampa is the most common and most pronounced, with the
percentage of asymptomatic sensitization being high.
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PS3P19: ПРОУЧВАНЕ НА ЧЕСТОТАТА
НА ПОЛОЖИТЕЛНИ АЛЕРГИЧНИ
РЕАКЦИИ КЪМ ЛОКАЛНИ
АНЕСТЕТИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ В
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА ЗА ПЕРИОДА
ОТ 2011 ДО 2017
Въведение. Използването на местни анестетици в денталната
медицина в съвремието е условие sine qua non. Наред с предимствата,
които носи тази манипулация при денталното лечение – липса на болка, по –малко кървене, спокойствие в оператора и пациента по време
на работа- тя крие и определени рискове, свързани на първо място
с химическата структура на анестезиращото вещество, техниката на
поставяне на анестетика и странични реакции, често определяни като
алергични.
Цел. Да се проучи честотата на положителни кожни проби към
локални анестетици, използвани в денталната практика за периода от
2011 до 2017
Материал и методи. Проучването анализира данни от извършени кожно-алергични проби (КАП) чрез прик тест с най - често назначаваните за употреба в денталните кабинети в България местни анестетици на 4329 пациента за периода от 2011 до 2017 във възрастов
интервал 18-81 години.
Резултат. Най-често назначаваните местни анестетици за изследване от дентални специалисти в България се оказаха Убистезин,
Убистезин Форте, Дентокаин, Лидокаин, Мепивастезин, Септанест,
Скандонест 2% и 4 %.
Данните за положителни кожни реакции за всички анестетици
през изследвания период са незначителни и по –малко от 1 %.
Заключение. Изследваният 7годишен период и броят на извършените кожно алергични пробинад 10000 ни дават основание да
потвърдим факта, че алергичните реакции към местни упойки се
срещат изключително рядко. Рискът от възникване на анфилактична
реакция към местни анестетици в някои случаи е преекспониран, но
никога не трябва да бъде изключван.
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PS3P19: STUDY OF THE INCIDENCE
OF POSITIVE ALLERGIC REACTIONS
TO LOCAL ANESTHETICS USED IN
DENTISTRY FOR THE PERIOD 2011-2017
Introduction. The use of local anesthetics in dentistry in modern times
is a sine qua non condition. Along with the advantages of this manipulation
in dental treatment - lack of pain, less bleeding, restlessness in the operator
and the patient at work - it also hides certain risks associated firstly with the
chemical structure of the anesthetic substance, the technique of anesthetics,
and the appearance of side effects, often referred to as allergic.
Aim. To investigate the incidence of positive skin reactions to local
anesthetics used in dental practice for the period 2011-2017
Material and Methods
The study analyzed data from performed skin-allergic specimens
(KAP) by testing with the most commonly used local anesthetics for dental
offices in Bulgaria of 4329 patients for the period 2011-2017 in the age
range of 18-81 years.
Results. The most commonly used local anesthetics in dental praxis
in Bulgaria were Ubistesin, Ubistesine Forte, Dentocain, Lidocaine,
Mepivasteine, Septaine, Skandonest 2% and 4%.
Data for positive skin reactions for all anesthetics during the study
period were negligible and less than 1%.
Conclusion. The study of the 7-year period and the number of 10000
cutenius allergic prick test leads us to confirm the fact that allergic reactions
to local anesthetics occur extremely rarely. The risk of an anaphylactic
reaction to local anesthetics in some cases is overestimated, but should
never be excluded.

PS3P20: СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
НА ЛАТЕКСОВА АЛЕРГИЯ СРЕД
СТУДЕНТИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА- ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Въведение: Все по- често нарастват съобщенията в научната литература за случаи на латексова свръхчувствителност сред пациентите и медицинския персонал. Денталните лекари са подложени на ежедневен контакт с латексови продукти- латексови ръкавици, кофердам,
ортодонтски гумени ластици и др. Ето защо при тях и студентите по
дентална медицина съществува риск от развитие на тежки анафилактични реакции, а също така и на иритативен контактен или алергичен
контактен дерматит, свързани с употребата на латексови продукти.
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Цел: Целта на настоящото проучване е да се сравнят данните
от три вида диагностика (Epi- test, серумно изследване за специфични антитела към латекс, термовизиографски анализ) при пациенти с
анамнестични данни за алергия и професионално обвързани с денталната практика.
Материали и методи: Изследването е извършено върху 12 души
(4 мъже и 8 жени). От тях 4 са лекари по дентална медицина, а 8- студенти по дентална медицина.
За установяване на общо алергичния фон на пациентите използвахме пряка анкета.
За установяване на свръхчувствителност към латексови протеини използвахме три метода:
1. Серумно определяне на алерген- специфични IgE-антитела
към латекс чрез ELISA, апарат ImmunoCAP 100;
2. Epi- test на латексови продукти;
3. Термовизиографски анализ на епикутанното тестуване.
Резултати: От епитеста установихме данни за свръхчувствителност при 33,33%(n=4) и един пациент (n= 1 ;8,33%) с положителен
резултат от серумното изследване. Интерес представляват данните от
термовизиографското изследване, които сочат незначително намаляване на температурата в кожния участък на камерката с латексовия
алерген при положително реагиралите пациенти.
Заключение: Резултатите дават основание да се проучи още по –
подробно връзката между кожната реакция при контакт с латексови
продукти, за да се разграничи реалната алергична реакция от иритативната такава.

PS3P20: COMPARATIVE STUDY OF
LATEX ALLERGY AMONG STUDENTS
AND DOCTORS OF DENTAL MEDICINEPILOT SURVEY POSTER

Introduction: There have been an increasingly rising of statements in
the scientific literature for cases of latex hypersensitivity among the patients
and medical personnel. The doctors of dental medicine are submitted to
everyday contact with latex products- latex gloves, koferdam, orthodontic
rubber bands and etc. This is the reason why there is a risk for them and
for the students of dental medicine of developing strong anaphylactic
reactions, furthermore irritative contact or allergic contact dermatitis, due
to the use of latex products.
Aim: The aim of this study is to compare the data of three types of
diagnostics (Epi- test, serum diagnostic for specific antibodies for latex,
thermovisiographic analysis) in patients with anamnestic data for allergy
and professionally related with the dental praxis.
Materials and methods: The study is performed with 12 people (4
males and 8 females). 4 of them are doctors of dental medicine and 8students of dental medicine.
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For determing the general allergic background of the patients, we
used direct inquiry.
For determing the hypersensitivity to latex proteins we used three
methods:
1. Serum defining of allergen- specific IgE- antibodies to latex with
ELISA, device ImmunoCAP 100;
2. Epi- test with latex products;
3. Thermovisiographic analysis of the epicutaneous testing.
Results: From the Epi-test we found data for hypersensitivity in
33,33%(n=4) and one patient (n=1 8,33%) with positive result from the
serum defining. Interesting are the results from the thermovisiographic
study, showing insignificant decrease in the temperature of the skin area of
the chamber with the latex allergen in the positive- reacted patients.
Conclusion: The results give us a warrant to survey in more details
the connection between the skin reaction in contact with latex products in
order to differentiate the real allergic reaction from the irritative one.
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PS3P21: ТЕРМОВИЗИОГРАФСКО
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕАКЦИИ СЛЕД
PRICK ТЕСТ С ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ
Цел на изследването: Алергичните реакции към дентални анестетици протичат основно по механизъм от 1-ви тип по класификацията на Coombs и Gell. Изследват се с кожно-алергична проба –
най-често Prick тест. Пробите се правят с всеки един анестетик и с
положиелна и отрицателна контрола. Алергичната реакция е форма
на възпаление, затова освен със зачервяване и оток, се характеризира
и с повишаване на температурата. Термовизиографското изследване
отчита температурата на кожата. С него можем да измерим как се е
променила температурата в изследваните кожни участъци и дали това
може да спомогне при отчитането на реакциите. Целта на изследването е да се установят температурните промени на кожата в областта
на извършване на Prick тест с локални анестетици, чрез термовизиографски анализ спрямо използваните контроли.
Материал и методи: Използвали сме най-често употребяваните локални анестетици: Lidocain, Mepivacain, Ubistesin. Изследваните
пациенти са 20 Мъже 10 Жени 10 С данни за алергологично заболяване 15 Без данни за алергологично заболяване...
Използвани са ланцети за Prick тест на Stallerpoint ®.
Изработена е стойка за поставяне на ръката на пациента. След
фиксирането на ръката се виждат точните места на кожата, на които
се извършва теста.
Резултати: Всики положтителни контроли са отчетени като положителни след измерване на диаметъра на наличната папула и еритем, а всички отрицателни контроли – като отрицателни. Термовизи-
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ографският анализ потвърди данните чрез стойностите на температурните изменения на кожния участък, върху който се извърши теста.
Заключение: Термовизиографското изследване на кожни проби е
надежден метод и дава основание да се продължи изследването в тази
област.

Evgeni Stanev,
Maria Dencheva,
Yanica Istatkova

PS3P21: THERMOVISIOGRAPHIC
EXAMINATION OF SKIN REACTIONS
AFTER PRICK TEST WITH LOCAL
ANAESTHETICS
Aim: Allergic reactions to local anaesthetics are mostly type 1
fromthe classification of Coombs and Gell. They are examined with skin
Prick test.The test includes one probe for any anaesthetic plus negative
and positivecontrol. The allergic reaction is a type of inflammation. Except
with redness and oedema it is characterised also with temperature uprise.
Thermovisiographic examination asses the temperature of the skin, so we
can see the temperature changes of the exanimated areas and also if this can
help for interpreting the results from the Prick test. To find the temperature
changes of the skin in the areas where the Prick test for local anaesthetics
is performed and to compare the results with the controls.
Materials and methods: We test the most often used local
anaesthetics: Lidocain, Mepivacain, Ubistesin. We examine 20 patients –
10 male, and 10 female. 15 of them are with anamnesis for some allergic
condition. The lancets for the Prick test are plastic (Stallerpoint ®). We
made a stand that helps to fix the arm in the right position, so we can be
sure for the places where the test is performed.
Results: All positive controls are assessed as positive (more than
3/3 papule and erythema). And all negative controls – as negative (less
than 3/3 papule and erythema). We have no positive reactions to any local
anaesthetic.Thermovisiographic analysis confirms the results. Temperature
changes in theareas where local anaesthetics are examined are almost as
the changes in the areas of the negative controls, and different than the
changes in the areas of thepositive controls.
Conclusion: Thermovisiographic examination of the skin Prick test
is reliable method and gives us а reason to continue the studies in this area.
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PS3P22: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА
РЕВМАТИЧНА ПОЛИМИАЛГИЯ
Ще представим болничен случай на ревматична полимиалгия като
проявление на имунопатология на алергична реакция. Посочени са характерни клинични характеристики, лабораторни маркери и терапия,
които улесняват диагнозата. По този начин ще се повиши информираността и колаборацията на медицинската общност за активно откриване на това заболяване в по- ранен стадий.
Описаният случай е на 82 г. пациент с протрахирано главоболие,
фебрилитет, мускулно-ставни болки, сутрешна скованост, астено-адинамия и патологична реакция на антибиотик-цефоперазон. Проведени
бяха серия от лабораторни, имунологични, образни, ехографски и ендоскопски изследвания, както и консултации с различни специалисти
за изключване на сепсис, инфекциозно или онкологично заболяване.
Завишените стойности на някои лабораторни маркери на възпалението
в кръвта и благоприятното повлияване на клиничните симптоми след
включването в терапията на кортикостероиди, насочва към диагнозата
ревматична полимиалгия.
Клиничният случай представлява интерес предвид интердисциплинарното участие при поставянето на диагнозата на този синдром с
неясна етиология, както и преценката за извършването на скъпоструващи изследвания. По-доброто познаване на характера и протичането
на ревматичната полимиалгия от общопрактикуващите лекари и специалистите би спомогнало за стартирането на своевременно лечение за
подобряване качеството на живот на тази група пациенти, а също така
би оптимизирало финансовия ресурс на здравеопазната ни система.

Bozhidar Paralchev
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PS3P22: POLYMYALGIA RHEUMATICA
– A CLINICAL CASE
A clinical case of polymyalgia rheumatica (PMR) is presented as an
example of immunopathology of an allergic reaction. We suggest clinical
characteristics, biomarkers and therapy which facilitate the diagnosis of
this condition. In this way, we aim to raise awareness about PMR and
foster collaboration among the medical community on the detection of the
disease in its early stages.
This work presents a case of an 82-year-old patient with persistent
headache, fever, muscle and joint pain, morning stiffness, adynamia and a
pathological reaction to Cefoperazone. A series of laboratory tests as well
as immunological, endoscopic and medical imaging tests were performed.
Sepsis, infection or oncological conditions were excluded following
consultations with medical specialists. Raised blood inflammation
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markers and a good response to corticosteroid therapy led to the diagnosis
polymyalgia rheumatica.
The described clinical case is particularly interesting because of the
interdisciplinary approach and the expensive medical tests which were
required, in order to diagnose such a syndrome of unclear etiology. Having
better knowledge of the clinical characteristics and course of PMR, general
practitioners and specialists will be able to begin a well-timed treatment
leading to an enhanced life quality of this particular group of patients. In
addition, it will optimize the financial resources of our healthcare system.
Б.Крушева,
М.Ненова,
С.Узунов,
А. Валериева,
Д. Недева,
Е. Петкова,
М.Стаевска
Клиничен център
по алергология, МФ
София, МУ София

PS3P23: DRESS SYNDROME ПРИ
БОЛНА НА ЛЕЧЕНИЕ С АLLOPURINOL
ПО ПОВОД УСТАНОВЕНА
ХИПЕРУРИКЕМИЯ
Allopurinol e инхибитор на ксантиноксидазата, който се използва
за профилактика и лечение на хиперурикемични състояния. Представяме клиничен случай на 78 годишна жена, хоспитализирана и лекувана в Клиниката по Алергология през 2017г., постъпила с еритемо-макуло-папулозен обрив по цялото тяло от 7-8 дни, след двумесечен прием на Allopurinol в дозировка 200 мг/дн. по повод установена
хиперурикемия. Няколко дни преди хоспитализацията лабораторни
данни за значително повишени чернодробни ензими, урея, СУЕ и
CRP. Рентгенографски данни за пневмонит. В хода на пролежаване в
клиниката с влошаване на лабораторните показатели със завишаване
на АСАТ, АЛАТ, урея, креатинин, хипопротеинемия с хипоалбуминемия, поява и задълбочаване на лигавично засягане на орофаринкс с
хейлит, което ни даде основание в диференциална диагноза да обсъдим припокриване на DRESS със Stevens-Johnson syndrome. Допусна се причинна връзка с приемания Allopurinol, който бе незабавно
спрян. Паралелно провеждала лечение със системен перорален кортикостероид, което е вероятната причина да не бъде обективизирана
системна еозинофилия.
DRESS, известен също като DiHS (медикамент-индуциран хиперсензитивен синдром), се представя клинично като обширен лигавичен обрив, придружен от температура, лимфаденопатия, хепатит,
хематологични нарушения с еозинофилия и атипични лимфоцити и
може да включва други органи с еозинофилна инфилтрация, причинявайки увреждане на няколко системи, особено на бъбреците, сърцето, белите дробове и панкреаса. Разпознаването на този синдром е от
първостепенно значение, тъй като смъртността е около 10% до 20% и
може да е необходима специфична терапия.
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PS3P23: DRESS SYNDROME IN
A PATIENT ON АLLOPURINOL
TREATMENT FOR HYPERURICAEMIA
Allopurinol is a xanthine oxidase inhibitor that is used for the prophylaxis
and treatment of hyperuricemic conditions. We present a clinical case of a
78-year-old woman hospitalized and treated at the Allergy Clinic in 2017, who
had an erythemo-maculo-papular rash all over the body for 7-8 days after two
months of dosing with Allopurinol at a dose of 200 mg / day. on occasion of
established hyperuricaemia. A few days prior to hospitalization, laboratory data
for significantly elevated liver enzymes, urea, ESR and CRP. X-ray data for
pneumonitis. During hospitalisation in the clinic data for worsening with rise of
AST, ALT, urea, creatinine, hypoproteinaemia with hypoalbuminemia, initiation
and exacerbation of mucosal involvement of oropharynx with heilitis, which
gave rise to discuss overlapping of DRESS with Stevens-Johnson syndrome.
There was a causal relationship with allopurinol, which was immediately
stopped. Parallel treatment with systemic oral corticosteroid, which is the likely
cause of an objective lack of systemic eosinophilia.
The Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms syndrome,
also known as Drug Induced Hypersensitivity Syndrome presents clinically as
an extensive mucocutaneous rash, accompanied by fever, lymphadenopathy,
hepatitis, hematologic abnormalities with eosinophilia and atypical
lymphocytes, and may involve other organs with eosinophilic infiltration,
causing damage to several systems, especially to the kidneys, heart, lungs, and
pancreas. Recognition of this syndrome is of paramount importance, since the
mortality rate is about 10% to 20%, and a specific therapy may be necessary.

PS3P24: ТЕРМОВИЗИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ
СЪС СЕЗОНЕН АЛЕРГИЧЕН РИНИТ
НА ТЕРАПИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЕНОВ
СЕЗОН
Цел на изследването. Термовизията е метод за улавяне на инфрачервени лъчения и трансформирането им в цветни снимки. Една
от основните характеристики на възпалението е повишаването на локалната температура. Целта на изследването е да се оценят промените
в температурата на назалната област при пациенти със сезонен алергичен ринит (САР) на терапия и при здрави индивиди по време на
поленов сезон с помощта на инфрачервена камера.
Материал и методи. Настоящото изследване е проведено върху
2 групи пациенти – в първата бяха включени тези със САР с доказана
сенсибилизация към тревни полени и клинична симптоматика в пери-
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ода май-юни през последните няколко години, разделени в 2 подгрупи
– на симптоматично лечение и провеждащи специфична имунотерапия; а във втората група - пациенти без полиноза. С термовизионна
камера бяха заснети лицеви термограми на участниците в сезона на
цъфтеж на тревите. Маркирахме назалната област като област на интерес и анализирахме локалната й температура. Оценихме тежестта
на ринитната симптоматика чрез 3 въпросника – Тотален Назален
Симптомен Скор, Тест за Оценка Контрола на Ринита и Визуалноаналогова Скала.
Резултати. Отчетохме средната температура на назалната област (Тср.нос) и на лицето (Тср.лице) при всеки пациент. Изчислихме разликата между двете величини при всяка група. Наблюдаваната
тенденция за увеличаване на стойността на тази разлика в групата с
полиноза е по-отчетлива в подгрупата на имунотерапия в сравнение с
тази на симптоматично лечение. При здравите контроли тази разлика
е значително по-ниска.
Заключение. Термовизията е подходящ метод за оценяване на
промените в локалната температура на назалната област при пациенти със САР. Бъдещи изследвания биха показали значимостта му за
диагностиката на алергичните заболявания.
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PS3P24: THERMOVISION OF PATIENTS
WITH SEASONAL ALLERGIC RHINITIS
ON THERAPY DURING THE POLLEN
SEASON
Aim of the study. Thermovision is a method for detecting infrared
radiation, which is transformed into coloured images. One of the main
characteristics of inflammation is the elevation of local temperature. The
aim of the present study is to evaluate the changes in the temperature of the
nasal region of patients with seasonal allergic rhinitis (SAR) on therapy and
healthy individuals during the pollen season, detected by infrared camera.
Material and Methods. Two groups of patients participated in the
research – the first group consisted of patients with SAR with confirmed
sensibilisation to grass pollens and clinical symptoms, subdivided into a
subgroup on symptomatic treatment and subgroup on immunotherapy;
individuals without pollinosis formed the second group. Facial thermograms
were taken by infrared camera in the pollen season. The nasal region was
marked as a region of interest and its local temperature was analysed. Thе
severity of rhinitis symptoms was assessed via The Total Nasal Symptom
Score, Rhinitis Control Assessment Test and Visual Analogue Scale.
Results. The average temperatures of the nasal region (Tav.nose)
and the face (Tav.face) of each patient were detected. We calculated the
subtraction between the two values in each group. A tendency of elevation
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of this rate in the group with pollinosis is more pronounced in the subgroup
on immunotherapy in comparison with the subgroup on symptomatic
treatment. In the healthy controls this value is much lower.
Conclusion
Thermovision is an appropriate method for assessment of the variation
in the local temperature of the nasal region in patients with SAR. Further
studies may reveal its significance in diagnostics of allergic diseases.

Т. Григорова
Медицински
Институт на МВРСофия

PS3P25: МЕДИКАМЕНТ - ИЗЛЪЧВАЩИ
СТЕНТОВЕ И АЛЕРГИЯ - СЛУЧАЙ ОТ
ПРАКТИКАТА
През последното десетилетие нараства броят на публикациите за
случаи на алергични реакции след имплантиране на коронарни стентове. Представя се случай на алергия, появила се след имплантиране на 2 медикамент-излъчващи коронарни стента, при пациент без
анамнестични данни за предшестваща алергия. Стентовете съдържат
полимер и Сиролимус, като продължителността на освобождаване
на медикамента и деградацията на полимера е 3-4 месеца (съгласно
спецификацията на стента). Няколко дни след стентирането и прием
на антиагреганти се появяват кожни ерупции. Започнатото е лечение
с антихистаминови препарати, без да се спират антиагрегантите, с незначителен ефект. Лечението продължава с високи дози антихистаминови препарати и същевременно пациентът по свое усмотрение
спира първоначално единия, а впоследстивие и втория антиагрегант,
но кожните ерупции не претърпяват обратно развитие. Пациентът е
хоспитализиран във връзка с кожните изменения и е възстановена
антиагрегантната терапия с други медикаменти. В продължение на 4
месеца не се постигна пълно и трайно обратно развитие на кожните
ерупции, въпреки провежданото лечение. 6 месеца след имплантиране на стентовете, на фона на прием на антиагреганти, кожните промени показаха тенденция за постепенно обратно развитие и впоследствие напълно отзвучаха, което може да бъде обяснено с изчерпване
на медикаментите и полимера от имплантираните стентове. При проследяване на пациента в продължение на 1г 6 месеца не настъпи рецидив на кожните ерупции. Представеният случай поставя проблема
за причинна връзка между имплантиране на медикамент излъчващи
стентове и реакция на свръхчувствителност и необходимостта от мониториране на стентираните пациенти, включително и тези, без анамнеза за алергични реакции.
Ключови думи: коронарни стентове, алергия
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PS3P25: DRUG ELUTING STENTS AND
ALLERGY – A CASE REPORT
Over the last decade, the number of publications for cases of allergic
reactions after implantation of coronary stents is increased. It is presented
a case of allergic reaction occurred after implantation of 2 drug-eluting
coronary stents in a patient without history of allergy. The stents contain a
polymer and Sirolimus, and according to the stent specifications the polymer
degradation time and the drug realease time are 3-4 months. Several days
after the stenting and administration of antiplatelet drugs, appear skin
eruptions. Beginning with antihistamine treatment without stopping antiaggregates is of negligible effect. The treatment continues with high doses
of antihistamines and the patient at the same time at his own discretion
stops the first and then the second anti-aggregate medication, but the skin
eruptions do not undergo reversal. The patient was hospitalized with regard
to skin changes and anti-aggregate therapy with other medicaments was
restored. No complete and lasting reversal of skin eruptions was achieved
over 4 months despite the treatment. Six months after implantation of
the stents, against the backdrop of antiaggregant treatment, skin changes
have shown a tendency for gradual reversal and subsequently completely
resolved, which can be explained by depletion of drugs and polymer from
implanted stents. No recurrence of skin eruptions occurred during 1 year 6
months follow-up. The present case raises the issue of a causal relationship
between the implantation of drug-eluting stents and the hypersensitivity
reaction and the need for monitoring of stenting patients, including those
without a history of allergic reactions.
Key words: coronary stents, allergy
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PS3P26: АЛЕРГИЯ КЪМ ОРТОПЕДИЧНИ
МЕТАЛНИ ИМПЛАНТИ
Цел на изследването: Да се докаже съществуването на алергия
към метали при двама пациенти с идентична клиничната картина на
алергичен контактен дерматит след имплантиране на ортопедични изделия с различен метален състав и овладяване на симптоматиката в
резултат на терапия с локални и системни кортикостероиди, както и
да се посочи алтернативен материал за имплантиране.
Мaтерили и методи: Прeдставяме два клинични случая с клинична картина на алергичен контактен дерматит над мястото на тибиална фрактура и последваща oстеосинтеза с имплантиране на метална пластина и винтове, на които беше проведен епикутанен тест със
Стандартна Европейска Серия и съответно Разширена Обща Серия
и насочено тестуване с металите, които се съдържат в съответната
сплав според спецификацията на изделието.
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Резултати: Беше установена алергия към Кобалт при пациента с
имплант от неръждаема стомана и положителен епикутанен тест към
Никел при пациента, с имплантиран LCP (Locking Compression Plate)
със съдържание на Титаний, Алуминий и Ниобий. В последния материал е възможно наличието на известно количество никел, което би
могло да обясни положителния епикутанен тест.
Заключение: Макар че алергичните реакции към имплантирани метални средства се срещат рядко, те съществуват и допринасят
за увеличаване на процента на нежелани постоперативни реакции,
включително отхвърляне на импланта. Те опорочават терапевтичната интервенция, и удължават следоперативния период. Посредством
насочено диагностично търсене на алергия към метали пре- и постоперативно, алергологът може да подпомогне точната диагностика на
постоперативните усложнения и да улесни хирурга в избора на медицинско изделие от алернативен материал.

Mariana Mandazhieva,
Nevena Berova
MC Iskar

PS3P26: ALLERGY TO
ORTHOPEDIC METALIC IMPLANTS
Оbjectives: To prove the existence of allergy to metals in two
patients with an identical clinical picture of allergic contact dermatitis
after the implantation of orthopedic devices with different metallic content
and complete relief of symptoms as a result of treatment with local and
systemic corticosteroids, as well as to choose an alternative material for
implantation at the same time.
Materials and methods: Patch testing with a Standard European Series
and targeted testing with the metals that are contained in the corresponding
alloy according to the specification of the device was performed in two
patients with a clinical picture of allergic contact dermatitis above the
place of a tibial fracture and a following osteosynthesis with a metal plate
and screws.
Results: An allergy to cobalt was established in the patient with
stainless steel implant and the positive patch to nickel in the patient in hum
LCP (Locking Compression Plate) with content of Titanium, Aluminum
and Niobium has been implanted. The presence of nickel is possible in the
later material which could explain the positive patch test ant the relevant
clinical find.
Conclusion: Altough the allergic reactions to implanted metalic
devices occur rarely they do exist and contribute to the rising percentage
of undesirable postoperative reactions, including device failure. They
compromise therapeutical intervention, increase the cost price and prolong
the postoperative period. Through purposeful diagnostic search of allergy
to metals pre-and postoperativelly, the allergologist can help in exact
diagnostics of post-operative complications and will give the syrgeon an
alternative in the selection of proper material.
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PS3P27: ЕФЕКТ НА АЛФА-2ОКСОТИАЗОЛИДИН-4-КАРБОКСИЛНА
КИСЕЛИНА ВЪРХУ МАРКЕРИ
НА ВЪЗПАЛЕНИЕ И ЛИПИДНА
ПЕРОКСИДАЦИЯ В МИШИ МОДЕЛ НА
АСТМА
Цел: Астмата е заболяване, което представлява сериозен медицински и социален проблем. Характеризира се с възпалителен отговор и повишена продукция на реактивни кислородни видове. Целта
ни беше да изследваме ефекта на един прекурсор на глутатиона върху
някои маркери на възпаление и липидна пероксидация в животински
модел на астма.
Материал и методи: Експериментът беше проведен върху 28
мишки, линия C57Bl, разделени в 4 групи: група 1-контроли; група,
2-третирани инжекционно и инхалаторно с разтвор на овалбумин
(OVA); група 3-третирани с алфа-2-оксотиазолидин-4-карбоксилна
киселина (ОТСА) и инхалирани с фосфатно буфериран физиологичен разтвор (PBS); група 4-инжектирани с овалбумин и ОТСА и инхалирани с разтвор на OVA. На 48-ия час след последната инхалация
животните бяха сакрифицирани чрез ексангвинотрансфузия под анестезия с натриев пентобарбитал за получаване на бронхоалвеоларна
лаважна течност (BAL), белодробен хомогенат (BH) и серум. Бяха
изследвани: общ брой клетки, съдържание на общ белтък, нивата на
нтерлевкини 4 и 5 (IL-4, IL-5) и на 8-изопростан в BAL, съдържание
на малонов диалдехид (MDA) в белодробен хомогенат, както и нивото
на IgE в серум.
Резултати: В сравнение с контролата, в група 2 (OVA) са повишени общия брой клетки, съдържанието на общ белтък, нивата на IL4, IL-5 и на 8-изопростан в бронхоалвеоларен лаваж, съдържанието
на МДА в белодробен хомогенат и нивото на IgE в серум. В група 4
(OVA и ОТСА) достоверно са понижени спрямо група 2 общия брой
клетки, съдържанието на общ белтък, нивата на IL-4, IL-5 и 8-изопростан, съдържанието на МДА и нивото на IgE .
Заключение: Получените от нас резултати позволяват да
направим заключението, че глутатионовият прекурсор алфа-2оксотиазолидин-4-карбоксилна киселина смекчава възпалението и
понижава липидната пероксидация в миши модел на астма, провокирана от овалбумин.
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PS3P27: EFFECT OF ALPHA-2OXOTHIASOLIDINE-4-CARBOXYLIC
ACID ON MARKERS OF INFLAMMATION
AND LIPID PEROXIDATION IN A MOUSE
MODEL OF ASTHMA
Asthma is a condition that poses grave medicosocial problems. It is
characterized by an inflammatory response and increased production of
reactive oxygen species. We aimed to investigate the effect of one precursor
of glutathione on some markers of inflammation and lipid peroxidation in
an animal model of asthma.
Material and methods: The experiment was carried out on 28
C57BL mice, divided in four groups: group 1, controls; group 2 – given
ovalbumin (OVA) solution by injection and inhalation ovalbumin; group
3 – treated with alpha-2-oxothiasolidine-4-carboxylic acid (OTCA) and
inhalation with phosphate buffered saline (PBS). group.4 – injected
with ovalbumin and OTCA and given inhalation with OVA solution.
Under sodium pentobarbital anesthesia the animals were sacrificed
by exsanguinotransfusion on hour 48 after last inhalation to obtain
bronchoalveolar lavage fluid (BAL), lung homogenate (LH) and serum.
Total cell count and measurement of contents of total protein, the levels
of inteleukins 4 and 5 (IL-4, IL-5) and 8-isoprostrane in BAL, contents of
malondialdehyde (MDA) in lung homogenate, as well as the serum level
of IgE were performed.
Results: When compared to the control group, group 2 (OVA) was
found with higher total cell count, higher contents of total protein, higher
levels of IL-4, IL-5, higher level of 8-isoprostrane in BAL, higher contents
of MDA in lung homogenate and higher IgE serum level (p=0.00008). As
compared to group 2, group 4 (OVA и ОТСА) was found with reliably
lower total cell count, lower total protein, lower levels of IL-4 and IL-5 и
8isoprostrane, lower MDA content and и IgE level.
Conclusion: The results obtained warrant the assumption that
the glutathione precursor alpha-2-oxothiasoladine-4-carboxylic acid
attenuates the inflammation and reduced lipid peroxidation in a mouse
model of asthma, provoked with ovalbumin.
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PS3P28: ALLERGIC-SENSITIVITY TO
DENTAL MATERIALS, CASE-(STUDY)REPORT
Introduction: Massive application of biomaterials: (polymers,
metals, ceramics,”natural”-materials,etc.), for dental-restorations, dentalimplants, dentures-(prostheses), orthodontic-appliances,etc.,leads to
frequent side-effects-(including potential cytotoxicity and(or) allergichypersensitivity).Commonly used-”allergic”-metals in dentistry are:
Nickel, chromium, mercury, palladium, cobalt, (single or admixtures of
aluminum, vanadium, beryllium, copper, iron, iridium, zinc, manganese,etc.
(added in various alloys,(even to-titanium,or to-gold,(for strength,durabili
ty,price,etc.).Due to electrochemical, thermal, mechanical, etc. aggressive
influences-(intra-orally),they
oxidize-(corrode),degrade,etc.(releasing
metal ions=(haptens),which combine with endogenous proteins,and
form antigenic complexes=allergens,(responsible for hypersensitivity
reactions in susceptible patients after repetitive,or prolonged contact
with mucous membrane,or skin). Dental-biomaterials often cause cellmediated,(delayed (type IV)-hypersensitivity-reactions,(which can occur
after several-days,but also much-later even after several-years!,from
contact with allergen(s).Oral allergy (hypersensitivity),commonly
manifested by itching, burning, tingling, swelling, dry-mouth, loss of
taste↓,oral-erythema, lips-swelling, palate-purpura, mouth-ulcerations,
hyperplastic-gingivitis, tongue-depapillation, cheilitis, perioral-eczema,
lichenoid-reactions,etc.,sometimes-(rarely)-some-general-signs.
Case Report: 61 year old man”did-not-tolerate”acrylic+metal(alloy),mobile-maxillary-partial-denture-(prosthesis),complains of pain,
burning-oral-sensation,and gingival-hyperemia,(in place of contact with
his mobile prosthesis).Epicutaneous-Patch-tests showed skin sensitivity
to nickel, chromium, palladium.After elimination of all intraoralrestorations,and previous-dentures,(containing alloys of allergizingmetals),were prepared for maxillary-arch: combination of titanium(dental)-circles,+porcelain-fused-titanium: fixed and partial-(denture)prosthesis,and from mandibular-arch was removed prior mobile partialprosthesis,(from an allergenic-alloy), and replaced with porcelain-fusedtitanium fixed-prosthesis, which stopped the difficulties, and ensure betterfunctionality, even-aesthetics, (and satisfactorily-using-them over-past
5-years).
Conclusion: No metal, or alloy,(nor any-other biomaterials),arenot absolutely inert in vivo, nor-universally-biocompatible. Dentists(practitioners),should be educated about early and late effects of applied
dental materials,(including allergic-hypersensitization),to be able to
predict, recognize-(diagnose), and treat, (or send-them to specializedinstitutions)
Keywords: dental materials, allergic (hyper)-sensitivity, skin patch
test, corrosion
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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

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпишете Spiriva® Respimat®, моля запознайте
се с Кратката характеристика на лекарствения продукт: 28.03.2018
Избрана информация от КХП на Spiriva® Respimat® 2,5 микрограма разтвор за инхалация.
Терапевтични показания: Spiriva® Respimat® е показан като допълнително поддържащо лечение с бронходилататор при пациенти на възраст 6 години или повече с тежка астма, които са имали едно или повече тежки
обостряния през предходната година. Дозировка и начин на приложение: Лекарственият продукт е само за инхалаторна употреба. Една лекарствена доза включва две впръсквания от инхалатора. Препоръчителната доза
за възрастни е 5 микрограма тиотропиум, освободени от две впръсквания от инхалатора Респимат, един път
дневно, по едно и също време на деня. Препоръчаната доза не трябва да се превишава. Педиатрична популация:
Препоръчителната доза при пациенти на възраст от 6 до 17 години е 5 микрограма тиотропиум, освободени от
две впръсквания от инхалатора Респимат, един път дневно, по едно и също време на деня. При юноши (12 до
17 години) с тежка астма, тиотропиум трябва да се използва като допълнение към терапията с инхалаторни кортикостероиди (> 800 - 1 600 μg будезонид/дневно или еквивалентно средство) и един контролиращ лекарствен
продукт, или като допълнение към терапията с инхалаторни кортикостероиди (400 - 800 μg будезонид/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 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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AstraZeneca България, София 1057, Бул.”Драган Цанков” 36, тел.: (02) 44 55 000, факс: (02) 971 11 24.
AstraZeneca
България,
София
1057,
Бул.”Драган
Цанков”
тел.:
(02)
000,
факс:
(02)
AstraZeneca
България,
София
1057,
Бул.”Драган
Цанков”
36,36,
тел.:
(02)
4444
5555
000,
факс:
(02)
971971
1111
24.24.

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

160/4,5μg/доза
160/4,5μg/доза
160/4,5μg/доза

