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Дисертационният труд съдържа 215 страници, 8 фигури, 39 
диаграми, 35 таблици и 7 приложения. Библиографията съдържа 287 
литературни източника, 18 на кирилица и 269 на латиница. 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред  
Научно жури от разширен катедрен съвет на Втора катедра по вътрешни 
болести при МУ – Пловдив, състоял се на 25.03.2019 г. Съставът на 
Научното жури е гласуван на разширен катедрен съвет с протокол 
№ 37/29.05.2019 г. и утвърден на ФС на МФ с протокол № 3/12.06.2019 г. 

 

 

Научно жури 

Вътрешни за МУ-Пловдив членове на журито: 

1. Проф. д-р Христо Борисов Тасков, дмн 

2. Доц. д-р Румяна Калоферова Янкова, дм 

3. Проф. д-р Илиан Йорданов Дойков, дм 

Външни за МУ-Пловдив членове на журито: 

4. Проф. д-р Мария Християнова Стоименова, дмн 

5. Проф. д-р Господинка Радева Пракова - Василева, дм 

6. Доц. д-р Мария Стоянова Денчева, дм 

7. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм 

 

Резервни членове на журито: 

Доц. д-р Мариела Генчева Генева – Попова, дм – вътрешен  

Доц. д-р Емил Славов Славов, диа – външен  

 

 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 01.12.2020 г. от 

11.00 часа на заседание на Научното жури във Втора аудитория на 
Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив. 

Материалите по защитата са на разположение в Научния отдел на 
МУ – Пловдив и са публикувани на интернет страницата на университета. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

AA attenuated androgen TX thromboxane 
BK-2R bradikinin type 2 receptor t-PA тъканен плазминогенов 

активатор 
CK-1 cytoceratin 1  LT leukotriene  
C1-INH C1 inhibitor 5HPETE 5 hydroperoxyeicosatetraenoic 

acid 
COX циклоосигеназа FLAP five lipoxygenase activating 

factor 
gC1qR globular head of C1q receptor STP short-term prophylaxis 
FFP fresh frozen plasma TA Tranexamic acid 
HAE hereditary angioedema viFFP virally inactivated fresh frozen 

plasma 
HAE-C1-INH hereditary angioedema caused 

by C1 inhibitor deficiency 
uPAR urokinase plasminogen activator 

receptor 
CT computed tomography  AAAAI Американска академия по 

алергия, астма и имунология 
EDHF получен от ендотелни клетки 

хиперполяризиращ фактор 
ACAAI Американски колеж по 

алергия, астма и имунология  
FXIIa coagulation factor XII  BKR – 2 брадикинининов рецептор тип 

2 
FXIa coagulation factor XI  BSACI Британска асоциация по 

алергология и клинична 
имунология 

FIXa coagulation factor IX  EAACI Европейска академия по 
алергология и клинична 
имунология 

FXa coagulation factor Xa  JCAI общ съвет по алергия и 
имунология  

FDP fibrinogen degradation products  AЕ ангиоедем 
ENT ear, nose, and throat  ААЕ придобит ангиоедем 
ICU intensive care unit ДД диференциална диагноза  
VCD vocal cord dysfunction КП клинична пътека 
IUD Intrauterine device KHPM кининогени с високо 

молекулно тегло 
IVF In vitro fertilization КАП кожно-алергични проби 
LTP long-term prophylaxis КАТ кожно-алергични тестове 

(тестуване) 
PG простагландини  МСБ мозъчно-съдова болест 
NEP neutral endopeptidase  МСС мускулно-скелетна система 
APP aminopeptidase P  НАЕ наследствен ангиоедем 
CPN kininase I (carboxypeptidase N) НЗОК Национална 

здравноосигурителна каса 
MPA medroxyprogesterone acetate ПНС периферна нервна система 
pdhC1INH plasma-derived human C1 

inhibitor concentrate 
ССС сърдечно-съдова система 

PGD preimplantation genetic 
diagnosis 

  

POP progesterone-only pill   
PREHAEAT European Concerted Action 

‘‘Novel Methods for Predicting, 
Preventing and Treating 
Attacks in Patients with 
Hereditary Angioedema’’ 
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УВОД 

Ангионевротичният оток е заболяване с широк спектър от етиоло-
гични, патофизиологични фактори и механизми, което го прави недокрай 
проучено и недобре изяснено. Клиничните прояви са разнообразни, а 
оттам и диагностично-терапевтичните алгоритми подлежат на непрекъс-
нато осъвременяване. 

Съдбата на хората страдащи от наследствен ангиоедем е тежка. 
Животът им преминава в непрекъснат стрес и болки. Те не си позволяват 
риска да пътуват и прекарват голяма част от живота си в болници. НАЕ 
засяга цели фамилии и това обременява всичките им членове, 
включително и децата. Познанията за заболяването и неговото лечение, 
както и новите проучвания в посока разработване на медикаменти 
насочени към профилактика и лечение на острата фаза на проблема са 
от съществена важност. Несъмнено те ще допринесат за подобряване 
контрола и качеството на живот на страдащите от заболяването 
пациенти. Не по-малко важно е да се отдиференцират другите варианти 
на ангионевротичен оток и с прецизна диагноза и навременна терапия да 
се постигне бързо повлияване на отоците, особено ако това състояние е 
медикаментозно индуцирано и се налага да е прецизира терапия 
провеждана за друго съпътстващо страдание. Всички тези въпроси ни 
подтикнаха да направим проучване, което да определи честотата, 
етиологията, клиничната изява, начина на протичане, съпътстващите 
заболявания и провежданата терапия при пациенти с ангиоедем в 
отделението по професионални болести с дейност по клинична алерго-
логия към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. 

Като се има предвид и нарастващия обществен интерес към пробле-
мите на хората с редки болести, влиянието на факторите от работната 
среда, чиято роля в етиологията и патогенезата на ангионевротичния 
оток е все още не добре изяснена, дефицитът на систематизирана 
информация относно клиничните изяви, отдиференцирането на отдел-
ните клинични форми, разнообразието от диагностично-терапевтични 
алгоритми, опитите да се унифицира, но и да се индивидуализира 
подходът при това заболяване, ни подтикнаха към осъществяване на 
настоящото проучване.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се открои нарастващата 
значимост на aнгионевротичния оток като сериозен, често застрашаващ 
живота на пациентите проблем чрез задълбочен анализ на епидемио-
логията, етиологията, клиничната картина и диагностичните критерии на 
заболяването. 

 
За постигане на тази цел се поставиха следните задачи:  

1. Да се определи честотата на aнгионевротичния оток и неговите 
форми. 

2. Да се определи етиологията на заболяването и ролята на факторите 
от работната среда, социалния статус, придружаващите заболя-
вания и провежданата терапия. 

3. Да се направи характеристика на клиничните форми и клиничната 
картина на aнгионевротичния оток, взаимовръзка и протичане редом 
с други алергични заболявания и да се отдиференцира наследстве-
ния ангиоедем, като клиника и протичане. 

4. Да се определят диагностичните критерии. 

5. Да се анализират методите за лечение на заболяването в отделе-
нието по професионални заболявания и алергология на УМБАЛ 
„Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, предвид въведените стандарти и да 
се сравнят резултатите с известните литературни данни. 

 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

ОБЕКТ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

Обект на наблюдение са всички пациенти с ангионевротичен оток, 
постъпили за диагностика и лечение в отделението. 

ЕДИНИЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

Техническа единица е Отделението по професионални заболявания 
и алергология на Университетска многопрофилна болница за активно 
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лечение „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, а логическа единица е всеки 
пациент, хоспитализиран в Отделението. 

По своя характер проучването е проведено като пълно и обхваща 
всички пациенти, хоспитализирани в Отделението по години и общо за 
обследвания период от време. 

ПРИЗНАЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

Признаците на наблюдение са разделени в две групи: 
• Факториални – възраст, пол, местоживеене, област, социална 

група, професия 
• Резултативни – водеща диагноза, диагноза при изписване, изход 

от заболяването в рамките на хоспитализацията, поредна хоспитали-
зация, етиология, други придружаващи заболявания, фамилна анамнеза, 
професионален характер на заболяването, кой е поставил диагнозата, 
колко пристъпа има документирани, критерии за приемане на диагнозата, 
локализация на отока и динамика, проведено лечение и резултат от него, 
лабораторни тестове. 

ВРЕМЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Проучването по своя характер е ретроспективно лонгитудинално 
изследване и обхваща периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г., като 
пациентите с Наследствен ангиоедем са допълнително обследвани в 
периода 01.01.2013 – 02.02.2017 г. 

МЯСТО НА ПРОУЧВАНЕТО 

Проучването е проведено в Отделението по професионални 
заболявания и алергология (Отделение по професионални болести, вкл. 
дейност по клинична алергология) на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД –
Пловдив. 

МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

За събиране на първичната статистическа информация са 
използвани два от базовите методи на медицинската социология – 
анкетен метод и документален метод. 

В етапа на подготовка за провеждане на проучването от съществено 
значение е изготвянето на първичния документ – анкетната карта. 
Първият вариант на картата е апробиран на 20 пациенти. Апробацията 
позволи да се конкретизират някои въпроси, да се изясни съдържанието 
им. Наложи се отпадане на някои и прибавяне на нови въпроси. 
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Анкетната карта съдържа 56 открити, полуоткрити и закрити 
въпроси, групирани в 5 раздела: 

1. Социално-демографска характеристика на пациента 
2. Болнично лечение 
3. Етиология 
4. Клинико-диагностична 
5. Лабораторно-диагностична 
Документален метод. Като основен документ е използвана История 

на заболяването. Необходимата информация от документа е внесена в 
база данни. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Проучването е проведено лично от автора на този дисертационен 
труд. Индивидуалната анкета е провеждана с пациентите в деня на 
тяхното изписване от клиниката. „История на заболяването“ като базов 
елемент на документалния социологичен метод е ползвана от архива на 
първичната документация. За обследването на пациентите с наследствен 
ангиоедем, освен история на заболяването са използвани регистри-
раните в етапните епикризи и амбулаторно осъществените консултации 
клинични и параклинични данни. 

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Събраната първична информация е проведена, кодирана и въве-
дена в компютърна база данни. Първичната групировка се реализира с 
максимална детайлност. На тази база чрез комбиниране на факториал-
ните признаци с резултативните е извършена вторичната групировка, 
насочена към задоволяване на конкретните потребности на проучването. 

При статистическата обработка на информацията са използвани 
богатите възможности на медицинската статистика. 

• Показатели за относителни величини – екстензивни и показатели 
на нагледност. 

• Вариационен анализ. Използвана е за обработка на количе-
ствено измеримите признаци. Нормалността на разпределението е 
определено с λ критерия на Колмогоров-Смирнов. За сравняване на 
средните величини е използван u – критерия. Съществуващите различия 
са приемани за статистически значими и потвърждаващи Н1, когато 
превишават критичната стойност p=0.05. 

• Алтернативен анализ. Използван е при обработка на качествено 
измеримите признаци. В зависимост от вида на признаците са прилагани 
както класическия метод, така и точния тест на Фишер. При относителни 
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дялове на отговарящи на изискванията на класическата методика е 
използван критерият на Ван дер Варден. 

• Корелационен анализ. Анализът е използван с цел разкриване на 
асоциативна зависимост между някои факториални и резултативни 
признаци. При необходимост за количествена оценка на връзката е 
използван регресионен анализ. 

• Непараметричен анализ. Необходимостта от проверка на хипо-
тези, наличието на разпределения, различаващи се от нормалното Гаус-
Лапласово, както и необходимостта от извършване на анализ при сложни 
комбинационни таблици налага използването на този анализ. При 
обработката са използвани критерият на съгласие на Пирсън, критерият 
на Кломогоров-Смирнов, критерият на Уликоксон-Ман-Уитни и този на 
Кръскал-Уолис. 

• Дисперсионен анализ. Използван е метода на Тъки за сравняване 
на повече от две средни стойности. 

• Анализ на динамичните промени. За изравняване на 
динамичните редове за периода 01.01.2010 - 01.02.2017 г. е използван 
методът на най-малките квадрати с основна цел очертаване на трайната 
тенденция. 

• Графичен анализ. За онагледяване на наблюдаваните процеси и 
явления и илюстриране на съществуващите закономерности са 
използвани възможностите на графичния анализ. 

 
Данните са обработвани с програми за статистически анализ SPSS 

(SPSS Inc., IBM SPSS Statistica) версия 20.0 и Microsoft Office 2010. 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНТИНГЕНТА 

От съществено значение за решаване целта и задачите на 
настоящото проучване е социално-демографската характеристика на 
участниците в него. Характеристиката е разработена на базата на 
информацията, регистрирана с помощта на документалния метод, така и 
на информацията получена от проведената индивидуална анкета. 

За изследвания период през отделението са преминали 2298 
пациенти. Поради недобре събрани данни от проучването са отпаднали 
87 (3.8%), което позволява да приемем, че извадката е представителна 
за проследявания проблем. 
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Преобладаващата част от преминалите през отделението за 
наблюдавания период са във възрастовата група над 50 години, което 
важи и за двата пола (72.4%). Следва да се отбележи, че половата 
принадлежност е значимо асоциирана с разпределението на болните в 
разглежданите възрастови групи – преобладават жените на възраст 
между 30 и 50 години (χ2=12.730, Р<0.005) (Таблица 1). 

Таблица 1. Разпределение на наблюдавания контингент по 
възраст и пол 

Възрастова група 
Мъж Жена Общо 

брой % Sp брой % Sp брой % 

До 30 год. 30 3.24 0.58 36 2.80 0.46 66 2.99 

Между 30-40 год. 46 4.96 0.71 92 7.17 0.72 138 6.24 

Между 40-50 год. 147 15.86 1.20 259 20.17 1.12 406 18.36 

Над 50 год. 704 75.94 1.40 897 69.86 1.28 1601 72.41 

Всичко 927 100.00 - 1284 100.00 - 2211 100.00 

 
Проведеният статистически анализ потвърждава алтернативната 

хипотеза, т.е. половата структура е в изразена зависимост от възрастта 
на пациентите – Р<0.005.  

Разглежданият контингент от пациенти е сравнен и по критерия 
местоживеене – град или село. При направения анализ се оказва, че 
повечето пациенти са граждани, което важи и за двата пола, но повечето 
от заболелите в града са жени. Алтернативната хипотеза се определя от 
статистически по-големия относителен дял на жените (Р<0.001) 
(Диаграма 2). 

По същия начин са разгледани и пациентите с наследствен 
ангиоедем и според теста на Фишер в този случай няма полови различия 
и връзка с местоживеенето на пациентите (Р=0.344). Разпределението 
отново ще покажем във вид на диаграма (Диаграма 1). 

Направен е опит за разпределение на наблюдавания контингент по-
детайлно според социалния статус: работещи, безработни, пенсионер по 
болест, пенсионер по възраст, учащ и няма данни (Таблица 2).  

Алтернативната хипотеза за разпределението на контингента на 
работещи и неработещи по пол е потвърдена (χ2=139.106, P=0.000). 
Преобладава броят на жените сред работещите и то статистически 
значимо. Разпределението на пациентите в другите социални групи няма 
големи различия във връзка с пола. 
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Диаграма 1. Местоживеене на пациентите и разпределение по пол 

 

 

Диаграма 2. Местоживеене и разпределение по пол при 
пациентите с АЕ 

Таблица 2. Социална група и пол на наблюдавания контингент 

Социална 
група 

Пол 
Общо 

Мъже Жени 
Брой % Sp Брой % Sp Брой % Sp 

Работещи 332 35.7 1.57 701 53.6 1.38 1033 46.18 1.05 
Безработен 85 9.14 0.94 197 15.1 0.99 282 12.61 0.70 
Пенсионер по 
възраст 241 25.91 1.44 200 15.3 1.00 441 19.71 0.84 

Пенсионер по 
болест 262 28.17 1.48 186 14.2 0.97 448 20.03 0.85 

Учащи 5 0.54 0.24 15 1.1 0.29 20 0.89 0.20 
Няма данни 5 0.54 0.24 8 0.6 0.22 13 0.58 0.16 
ВСИЧКО 930 100 - 1307 100 - 2237 100 - 
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При характеризирането на контингента е взета под внимание и 
професията на болните, предвид наличието на вероятни рискови 
фактори на работното място, които биха могли да предизвикат или 
провокират изявата на отоците. В това число е направен опит 
обследваните болни да се разделят допълнително в рамките само на 
медицинската професия, където описаните случаи са 106 (Таблица 3). 
Разпределението на пациентите според вида на упражняваната 
медицинска професия сме представили в табличен вид. От таблицата 
ясно личи, че половата принадлежност се отразява значимо на забо-
леваемостта, преобладават жените в професионално направление 
санитар, а броят на мъжете е най-голям в групата на администрацията 
(χ2=40.154, P<0.001). 

 

Таблица 3. Упражнявана медицинска професия и пол на 
обследвания контингент  

Медицинска 
професия 

Пол Общо Мъже Жени 
Брой % Sp Брой % Sp Брой % Sp 

лекар 1 4.17 4.08 4 4.88 2.38 5 4.72 2.06 
стоматолог 1 4.217 4.08 10 12.20 3.61 11 10.38 2.96 
мед. сестра 0 0.00 0.00 12 14.63 3.90 12 11.32 3.08 
лаборант 2 8.33 5.64 7 8.54 3.09 9 8.49 2.71 
санитар 0 0.00 0.00 25 30.49 5.08 25 23.58 4.12 
преподавател 2 8.33 5.64 1 1.22 1.21 3 2.83 1.61 
администрация 1 4.17 4.08 12 14.63 3.90 13 12.26 3.19 
обсл. персонал 17 70.83 9.28 11 13.41 3.76 28 26.42 4.28 
ВСИЧКО 24 100.00 - 82 100.00 - 106 100.00 - 

 
 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

Порядък на хоспитализация пациента 

От проследените пациенти през годините се установява, че по-
голямата част от тях са хоспитализирани в планов порядък (93.9%) и 
само 110 (4.8%) са приети по спешност. Този факт се обяснява с 
регламентирания вътрешен ред и режим на извършваните в болничното 
заведение и респективно от звеното диагностично-лечебни дейности, 
както и с действащата нормативна уредба определяща взаимо-
отношенията между общопрактикуващите лекари и специалистите от 
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доболничната помощ с болниците и клиничните структури в тях. Следва 
да се отчете и необходимостта приемът в болнично заведение да реши 
диагностични и терапевтични проблеми, и да изгради стратегия за 
поведение в по-дълъг период от време, каквато необходимост е налице 
при преобладаващата част от пациентите. При друга част от тях водещ 
критерий за хоспитализация е стабилизиране и овладяване на остро 
възникналото и тежко протичащо алергично заболяване или екзацер-
бация на такова с хронично протичане. 

При пациентите с НАЕ това разпределение очаквано е с по-голям 
процент на спешния порядък (46.6%), предвид внезапното начало на 
атаките, по-тежкото клинично протичане и локализацията на отока, 
фактори, които се свързват с висок риск от фатален изход. 

Приемна диагноза 

При приема в отделението изпъкват няколко приемни диагнози, като 
с най-голяма честота е вегетативната полиневропатия на горни крайници 
(36.6%), следвана от вибрационна болест (14.5%), неуточнена алергия 
(10.9%) и периферни невропатии (10.2%), което е обяснимо предвид 
профила на извършваните от отделението диагностично-лечебни и 
експертни дейности. Въпреки това се установява наличие на доста висок 
процент от пациенти с неуточнена алергия, които също са типизирани 
според вероятния алерген.  

Ангионевротичният оток като приемна диагноза фигурира при 58 
пациенти и предвид епидемиологичните данни това е висока за 
отделението честота (2.6%). Една голяма част от пациентите са с 
различни клинични форми на астма – около 10%, а в тази група има 
немалко такива с неуточнена астма. 

 

Таблица 4. Разпределение на пациентите по водеща диагноза при 
приемане „Алергия, неуточнена“ 

 Алергия, неуточнена брой % Sp 

 

Медикаментозно индуцирана 243 98.78 0.70 
Инсект-алергия 1 0.41 0.41 
С професионална етиология 1 0.41 0.41 
С неизвестна етиология 1 0.41 0.41 

Общо 246 100.00 - 
 
Сред пациентите с неуточнена алергия се открояват тези с 

медикаментозно индуцирана (Таблица 4), каквито са и световните данни, 
показващи ежегодно увеличаване на броя на пациентите с този проблем. 
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Диагноза при изписването 

От направения преглед на пациентите по диагноза при изписване се 
установиха няколко значими тенденции: 

• броят на пациентите с неуточнена алергия намалява на 
половина спрямо приемната диагноза 

• увеличава се броят на пациентите с ангионевротичен едем – от 
58 на 87  

• увеличава се броят на пациентите с неалергична астма - от 19 на 34 
• спада драстично броят на пациентите с неуточнена астма - от 96 на 3 
• увеличава се три пъти броят на алергичните към медикаменти и 

храни 
• нарастват с една четвърт и болестите на мускулно-скелетната 

система 
При пациентите приети с диагноза „Алергия, неуточнена“, която в 

големия си дял при постъпването в болница се свързва с медика-
ментозна такава, при изписването остава само за 2 човека (Таблица 5). 
При 46.7% от болните причината за алергичната реакция остава 
неуточнена и след болничния престой, за 2 пациента се изяснява, че се 
касае за ангионевротичен едем, а за по-голямата група от приетите с 
неуточнена алергия се оказва, че това е или остра уртикария (16.4%) или 
хронична идиопатична (20.0%). 

Таблица 5. Разпределение на контингента по диагноза при 
изписване с приемна диагноза „Алергия, неуточнена“ 

Диагноза при изписване брой % Sp 

 

Алергия, неуточнена  77 46.7 3.88 
Ангионевротичен оток 2 1.2 0.85 
Остра уртикария 27 16.4 2.88 
Хронична идиопатична уртикария с/без екзацербация 33 20.0 3.11 
Алергичен контактен дерматит 3 1.8 1.04 
Ангионевротичен оток и остра уртикария 6 3.6 1.45 
Алергичен ринит 8 4.8 1.66 
Медикаментозна алергия, непоносимост към медикаменти 2 1.2 0.85 
Синдром на дисфункция на ГДП,  
синдром на остра респираторна дисфункция 6 3.6 1.45 

Общо 165 100.0 - 
 
При 3.6% от пациентите се установява, че диагнозата е ангио-

невротичен оток с уртикария, а с алергичен ринит и синдром на остра 
респираторна дисфункция са съответно 8 и 6 пациента. 
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Пациентите приети с диагноза ангионевротичен едем също са 
разгледани според диагнозата при изписване. От таблицата личи, че 
преобладават случаите с неизвестна етиология (81.6%), а не малко са и 
тези при които страданието е придружено от уртикариален обрив (13.8%). 

Голяма част от пациентите приети с диагноза „Алергия, неуточнена“  
остават с тази диагноза и при изписването (46.7%), а около 1/3 от бол-
ните се оказва, че са в групата на остра (16.4%) или хронична уртикария 
(20.0%). 

Главна цел при приетите с АЕ болни е да се обследват в 
съответствие с възприетите европейски критерии и да се определи 
провокиращия фактор, който до голяма степен определя клиничното 
протичане, и от който зависи изборът на адекватно лечение. Оказва се, 
че една голяма част от тях, въпреки направените изследвания са с 
неизвестна етиология и при изписването (81.61%), както и че има такива 
със съпътстваща уртикария (13.79%) (Таблица 6). 

Таблица 6. Разпределение на контингента по диагноза при 
изписване на пациентите с ангионевротичен оток 

Диагноза брой % Sp 

 

Алергия, неуточнена 1 1.15 1.14 
Медикаментозно индуциран АЕ 2 2.30 1.61 
Ангионевротичен оток и остра уртикария 1 1.15 1.14 
АЕ с неизвестна етиология 71 81.61 4.15 
Съпътстваща остра/хронична уртикария с екзацербация 12 13.79 3.70 
Общо 87 100.00 - 

 

Регламент за диагностициране и лекуване на пациентите с 

ангионевротичен оток 

Пациентите с ангионевротичен оток се приемат в отделението както 
вече разяснихме почти по равно в спешен и планов порядък, но когато се 
касае за метод по който се остойностява престоя им, има няколко 
варианта – финансиране от бюджета на НЗОК чрез пролежаване по 
клинична пътека № 291, амбулаторно или по друг регламент. Оказва се, 
че всички 87 пациента са били приети по клинична пътека (КП). 

В регламента по КП № 291 са включени няколко диагнози по които  
пациентът може да бъди хоспитализиран, а в резултат на осъществения 
клиничен мониторинг и диагностично-терапевтичен алгоритъм може да 
се окаже, че диагнозата при изписването е друга. В този смисъл по КП 
№ 291 са приети 313 от пациентите включени в проучването, а разпреде-
лението им по приемни диагнози е както следва (Таблица 7): 
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токсикология. Това позволява извършването на по-прецизна диагностика 
при установяване етиологията на конкретния алергичен проблем и 
персонализиране на диагностично-терапевтичния подход. С посочените 
по-горе аргументи се обяснява и фактът, че при изписването броят на 
пациентите с диагноза „Ангионевротичен оток“ вече е нараснал с 25%. 

В потвърждение на това колко качествено е извършен диагностично-
лечебния процес е и резултатът от проведеното лечение – документиран 
като изход от заболяването, където 99.1% от постъпилите за диагностика 
и лечение пациенти през периода на проучването са изписани с 
подобрение (Таблица 8). 

Подобни са и резултатите при пациентите с ангиоедем – при 88 
приети болни оздравяли са изписани 4.5%, с подобрение 95.5%, което е в 
потвърждение на извода, че при прецизна диагностика и спазен 
диагностично-терапевтичен алгоритъм постигнатите резултати са много 
добри.  

Таблица 8. Изход от хоспитализацията 

Изход от хоспитализацията брой % Sp 
оздравял 13 0.58 0.16 
с подобрение 2210 99.15 0.19 
без промяна 6 0.27 0.11 
Общо 2229 100.0 - 

 
Ако пациентът е изписан с друга диагноза, то тя е в следните 

варианти: 
• по друга КП свързана с диагностика и лечение на алергични 

болести 
• по КП несвързана с диагностика и лечение на алергични болести 
• по друг регламент извън НЗОК 
При обследването се установи, че при около 85.7% от пациентите 

диагнозата при изписване е друга, различна от КП 291, като интерес 
представлява разпределението на болните от тази група по диагностичен 
проблем (Диаграма 4). Над 60% се оказва, че са пациенти приети по КП 
несвързана с диагностика и лечение на алергични заболявания, а над 
20% (21.3%) са лицата чиито проблем се е оказал алергия, но 
несвързана с изброените в КП № 291 диагнози  

• Ангионевротичен оток 
• Алергия, неуточнена 
• Други прояви на патологична реакция към храна 
• Патологична реакция на лекарствено средство или медикамент 
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етиология, или здравословни проблеми, които изискват различен 
клинико-диагностичен подход. В този смисъл интерес представлява и 
тяхното разпределение като време на престой в клиничната болнична 
структура. От онагледените с представената по-долу диаграма 7 данни е 
видно, че сред тази група преобладава делът на пациентите с болничен 
престой от пет и над пет дни (съответно 36.38 и 28.63%). Обяснението за 
тези резултати е в необходимостта от извършване на допълнителни 
клинико-диагностични процедури с цел по-прецизното етиологично 
уточняване и по-ефективно терапевтично повлияване, което предполага 
и по-продължителен престой в отделението. 

 

 
Диаграма 7. Колко дни е пролежал пациентът с друга основна 

диагноза по друга КП 

 
 

ЕТИОЛОГИЯ НА АНГИОНЕВРОТИЧНИЯ ОТОК 

Фактори (тригери) за отключването на ангиоедема 

От диаграма 8 се вижда, че пациентите не свързват появата на отока 
с прием на медикаменти в 34.1% от случаите, но в 42.05% се посочва 
един такъв, както е по литературни данни – обикновено естроген. По-
рядко броят на отключващите ангиоедема медикаменти е 3 и повече. 

Преобладаващият брой пациенти не считат храната като 
провокиращ изявата на ангиоедема фактор, но има данни, че някои 
хранителни продукти могат да отключат механизмите за поява на оток – в 
9.09%, което се потвърждава и от литературните данни (Диаграма 9). 
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откриват в толкова висок процент на разпространение сред тригерите на 
атаките (Таблица 9). Обяснението за това вероятно е в недоброто 
проследяване на пациентите, което би очертало с по-голяма точност 
влиянието на тези провокиращи фактори. 

Таблица 9. Стрес и травми като тригери за отоци при  
пациенти с НАЕ 

Стрес и травми 

По анамнеза на пациента 
Общо 

не да 

брой % Sp брой % Sp брой % 

стрес 84 95.5 2.22 4 4.5 2.22 88 100 

механична 
травма 85 96.6 1.93 3 3.4 1.93 88 100 

стоматологична 
манипулация 84 95.5 2.22 4 4.5 2.22 88 100 

хирургична 
интервенция 83 94.3 1.93 5 5.7 1.93 88 100 

друга травма 88 100.0 - 0 0.0 0.00 88 100 

след ваксинации 
и имунизации 88 100.0 - 0 0.0 0.00 88 100 

с други фактори 60 68.2 4.97 28 31.8 4.97 88 100 
 
В миналото пациентите с наследствен ангиоедем са били подлагани 

на чести трахеотомии, заради липсата на терапия и непознаването на 
заболяването, но в последните проучвания такава крайна мярка на 
лечение се налага много рядко. Този факт се отчита и от нашето анкетно 
проучване, при което се установи, че нито един болен не е подлаган на 
трахеотомия. 

 
 

Съпътстващи заболявания 

При наблюдаваната група пациенти с АЕ е разгледан и броят на 
съпътстващите заболявания, както и техният вид.  

При първия критерий се оказва, че повечето болни (45.45%) имат 
едно друго заболяване, а 1/3 имат само проблем с дефицит на C1 
инхибитора, което представяме на Диаграма 12. 

Целта е да се определи с кои заболявания най-често се съчетава 
това страдание, може ли да се счита, че някои комбинации са често 
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срещани, или има и други определящи фактори за тяхното съчетаване 
освен вредните навици. 

 

 

Диаграма 12. Брой съпътстващи заболявания 

 

В редица публикации и консенсуси се коментира асоциацията на 
ангиоедема и уртикарията с други заболявания, включително такива с 
имунна и автоимунна етиология и патогенеза. Ние установихме, че най-
голям процент от пациентите са със сърдечни заболявания (33%), по-
малко са тези с друго страдание извън разглежданите предилекционни 
групи (27.3%), а не малка част имат автоимунен тиреоидит (14.8%) и 
мускулно-скелетни заболявания (10.2%). Тези данни съвпадат с 
посочените от други автори за честотата на съпътстващи автоимунни 
заболявания – 12%. 

 
 

Данни от анамнезата за фамилна предиспозиция във връзка с 

установеното алергично заболяване 

В голяма част от случаите се оказва, че тази информация за 
фамилност на алергичното заболяване липсва, което може да се обясни 
с факта, че при събиране на данните от пациентите този раздел в 
историята на заболяването често се пропуска или се изисква спазване на 
реквизити на клиничната пътека (Диаграма 13).  

От таблица 10 се вижда, че при алергичните заболявания които 
съпътстват пациентите, най-голяма е честотата на тези с установена 
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ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧНА ЧАСТ 

Пациентите лекувани в отделението са били подложени на 
специализирани изследвания за доказване или отхвърляне на НАЕ само 
в 24%, което показва, че вероятната диагноза е била до голяма степен 
сигурна още след прилагане и документиране на другите основни 
критерии – анамнестични, клинични, алергологични, и до отдифирен-
циране по лабораторен критерий се е стигало само в 24% от случаите. 

Показателите които са включени в лабораторната диагностика на 
НАЕ в алгоритъма предложен от международната група са няколко – 
определяне количеството и функцията на С1 INH (съответно нивата на 
антигенния и функционален С1 INH), определяне стойностите на C1q, C4 
и C3, докато в нашето проучване се залага на три от тези показатели за 
поставяне на диагнозата. 

Най-голям брой пациенти са показали сенсибилизация към полени 
(13.6%), по-малко към професионални алергени (8.0%) и още по-малко са 
пациентите с обективизирана сенсибилизация към домашен прах, 
микрокърлежи, домашни любимци и медикаменти (4.5%). 

Не малък брой, обаче, са и пациентите при които такива данни не са 
получени и е трудно да се отчете действителната сенсибилизация сред 
пациентите в тази група (84-97%). 

По отношение на генетичните изследвания, пациентите също не са 
правили такива, вероятно или поради липса на достатъчно основания да 
се търси наследственост или по други, включително и финансови причини. 

 
 

НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНТИНГЕНТА 

При пациентите с доказан Наследствен ангиоедем (НАЕ) е направен 
опит да се анализират по вече разгледаните критерии от раздела за 
характеристика на контингента. Броят на проследените с НАЕ пациенти е 
8, а статистическата обработка на данните от анкетните карти и 
получените резултати са извършени на базата на общия брой визити и 
хоспитализации на всеки един от тях за проучвания период. От диаграма 
22 става ясно, че тези пациенти са повечето мъже (62.5%) и че повече от 
2/3 от тях живеят в селата. Такова е разпределението и при жените, 
поради което не може да се приеме, че е налице асоциация между пола и 
местоживеенето на пациента. 
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на проучването диагностично-терапевтичен алгоритъм на КП № 291. 
Такова е и разпределението при пациентите с ангиоедем изобщо при 
приема, като повечето пациенти са приети и обработени или 
амбулаторно, или по друг регламент, а не по КП № 291, и само един 
изцяло е обслужен по тази КП. Този факт показва, че за да се отговори на 
реалните потребности на пациента би следвало да се направят някои 
промени в алгоритмите на КП № 291. Пациентите изписани с диагноза 
Наследствен ангиоедем, както комбиниран тип, така и тип 1 не са 
провеждали лечение с медикаменти, докато тези с тип 2 са били 
подложени на лечение поне с един медикамент (83.3%). Половината от 
пациентите с НАЕ тип 1 са провели терапия и с два препарата (33.3%). 
Извода от анализа на данните е, че от значение е каква е диагнозата при 
изписването. От нея до голяма степен зависи и в какъв обем ще е 
проведената медикаментозна терапия (χ2=21.341, Р=0.002). 

 

 
Диаграма 23. Диагнози при изписване на пациентите с НАЕ 

 
 

ЕТИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ 

Отключването на пристъп от оток при НАЕ тип 1 в 46% от случаите е 
предизвикано от прием на хранителен продукт, докато при НАЕ тип 2 в 
около 18% от случаите. При комбинираните форми хранителните 
продукти (алергени) се явяват отключващ атаките от НАЕ фактор в 27% 
от регистрираните случаи (Диаграма 24).  
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5 от болните с диагноза НАЕ тип 1 е налице връзка с провокация от тези 
медикаменти. Този брой, обаче, се оказва статистически незначим, за да 
се отчете като съществен критерий отключващ появата на отоци 
(χ2=7.071, Р=0.070). 

 

Таблица 13. Диагноза при изписването и брой понесени травми 
като отключващи пристъпите фактори при пациентите с НАЕ 

Тип НАЕ 
Понесени травми брой 

общо 
0 1 2 3 4 

ААЕ 
брой 2 0 0 1 0 3 
%  66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 100 

наследствен ангио-
едем комбиниран 

брой 5 0 4 0 0 9 
%  55.6 0.0 44.4 0.0 0.0 100 

наследствен 
ангиоедем тип 1 

брой 4 5 1 0 5 15 
%  26.7 33.3 6.7 0.0 33.3 100 

наследствен 
ангиоедем тип 2 

брой 5 0 0 1 0 6 
% 83.3 0.0 0.0 16.7 0.0 100 

всичко 
брой 16 5 5 2 5 33 
%  48.5 15.2 15.2 6.1 15.2 100 

 
Резултати подобни на тези от нашето проучване съобщават Zingale 

et all, които подчертават, че в 16% от случаите причината за поява на 
отока е приемът на медикамент. До подобни заключения стигат и Angosti 
и Cicardi. 

Както бе посочено и в литературните данни, не е малък процентът от 
пациенти, при които причината за поява на отока остава неизяснена – 
около 41%. В нашето изследване се оказва, че това са около 24.2% от 
обследваните лица (χ2=17.573, Р=0.001). Този извод се отнася както за 
пациентите с комбинирана форма на НАЕ така и за тези с НАЕ тип 2, като 
резултатът е статистически значим.  

От изследваните пациенти с НАЕ, нито един не е посочил връзка 
между появата на отоците с консумирането на някакъв хранителен про-
дукт (алерген), докато в литературните данни това са около 11%. 

За разлика от авторите посочени в литературния обзор, проследе-
ните от нас пациенти не са показали връзка между появата на отоците и 
някой от следните агенти - ужилвания от инсекти, употреба на контрастни 
вещества и рискови фактори на работното място. 
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Таблица 14. Връзка между стрес и понесени травми и появата на 
оток при посочените диагнози 

стрес и травми 
наследствен 
ангиоедем 

комбиниран 

наследствен 
ангиоедем 

тип 1 

наследствен 
ангиоедем 

тип 2 
общо 

стрес 
брой 0 5 1 6 
% 0.00 18.52 33.33 15.79 

механична травма 
брой 4 0 1 5 
% 50.00 0.00 33.33 13.16 

хирургична 
интервенция 

брой 0 11 0 11 
% 0.00 40.74 0.00 28.95 

друга травма  
брой 4 11 1 16 
% 50.00 40.74 33.33 42.11 

Всичко 
брой 8 27 3 38 
% 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Както се посочва и от други автори, стресът е един от основните 
фактори за отключване и изява на отоците, като този процент при 
пациентите с НАЕ според данни на публикациите които сме посочили е 
43%. В нашето проучване това важи за пациентите най-вече с НАЕ тип 1, 
но поради малкия брой случаи тези резултати са статистически 
непоказателни (χ2=4.080, Р=0.253) (Таблица 14).  

Механичната травма също може да причини поява на отоци. Такава 
връзка е регистрирана при 13.16% от проучените от нас пациенти, 
повечето от които са с комбиниран НАЕ. По литературни данни този 
процент, обаче, е доста по-висок – 54%, но въпреки това резултатите 
посочват травмата като значим предизвикващ фактор (χ2=7.978, Р=0.046) 
и при обследваните от нас лица. Към групата на травмиращите агенти се 
причислява и хирургичната интервенция, която се явява провокиращ  
появата на отоци фактор в 40.7% от пациентите с диагноза НАЕ тип 1. 
Този резултат е съизмерим с описаната в литературата честота. 
Получените данни и за други видове травми също потвърждават тази 
връзка, особено при НАЕ тип 1 (χ2=7.071, Р=0.070). При не малък процент 
от пациентите (42.11%) са регистрирани и други отключващи атаките от 
НАЕ фактори, особено при пациенти с тип НАЕ 1 (χ2=1.358, Р=0.716), но 
резултатите не са значими. 

От разгледаните 8 пациенти с НАЕ само двама са понесли 
инвазивна манипулация на ларинкса през обследвания период, което 
сравнено с данните от обзора свидетелства за не малка честота. 
Различията в публикуваните в литературата по този критерий резултати 
могат да се обяснят с редица фактори, като например възможността за 
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Тези резултати са статистически значими (χ2=24.846, Р=0.000), което 
е показателно за това, че при пациентите с наследствена обремененост 
често се установява съчетание на НАЕ с други заболявания. Получените 
от нас данни съответстват на тези от проучените литературни източници. 

Както се очаква при пациентите с НАЕ е регистриран доста висок 
процент на съпътстващи сърдечно-съдови заболявания (Таблица 15). 
Той съставлява 31.58% от всички пациенти с НАЕ, като тази патология е 
най-разпространена при групата пациенти с НАЕ тип 1 – 60.87% и тези 
резултати са статистически значими (χ2=20.273, Р=0.000).  

Таблица 15. Връзка на типа НАЕ и регистрирани съпътстващи 
заболявания 

съпътстващи заболявания 
наследствен 
ангиоедем 

комбиниран 

наследствен 
ангиоедем 

тип 1 

наследствен 
ангиоедем 

тип 2 
общо 

болести на ССС 
брой 4 14 0 6 

% 50.00 60.87 0.00 31.58 

МСБ 
брой 4 4 0 8 

% 50.00 17.39 0.00 42.11 

други 
брой 0 5 0 5 

% 0.00 21.74 0.00 26.32 

Всичко 
брой 8 23 0 19 

% 100.00 100.00 0.00 100.00 
 
Другото социално-значимо страдание, което се регистрира в тази 

група пациенти е МСБ – около 42% от обследваните пациенти с НАЕ 
съобщават за понесен мозъчно-съдов инцидент, като най-много от 
засегнатите лица са в групата с комбинирана форма или с НАЕ тип 1. 
Броят им, обаче, не е достатъчен за да се приеме за забележима 
тенденция (χ2=5.433, Р=0.143). 

При 26.32% от пациентите са регистрирани и други заболявания, 
които най-често са описани при пациентите с НАЕ тип 1, но техният брой 
не е значим, за да се отрази на резултатите (χ2=7.071, Р=0.070). 

Професията и рисковите фактори на работното място могат да се 
окажат в ролята на отключващи появата на оток фактори при пациенти с 
диагностициран НАЕ, но не обуславят заболяването, предвид неговата 
наследственост и генетична предиспозиция. 

При 62.5% от пациентите от обследваната група с НАЕ се 
установява доказана фамилна предиспозиция като това е най-добре 
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При над 80% от пациентите с НАЕ тип 1 отокът е регистриран по 
меките тъкани на лицето, устните и клепачите. При 5 от визитите на 
пациентите с НАЕ тип 1 отокът е регистриран само по устните, а при 9 – 
съобщената локализация е само по езика. При комбинирания тип НАЕ в 
най-голям процент от пациентите отокът е локализиран в областта на 
лицето и шията – 38.1%. Най-често едемът е разположен по крайниците 
при тип НАЕ 1 (44.8%). Пациентите с НАЕ тип 1, обаче, често имат отоци 
и с друга локализация от вече споменатите, и то в много висок процент 
(48.4%), което се потвърждава и от литературните данни. 

Оток на устните и на езика, като единствена локализация се 
отбелязва при пациентите от групата на НАЕ комбинирана форма. 

При пациентите с комбинирана форма на НАЕ най-често локализа-
цията на отока (38.1%) е по меките тъкани на лицето и шията. Подобна е 
предилекцията при другите две форми – НАЕ тип 1 и 2 (28.6%), което се 
потвърждава и от разгледаните литературни източници. 

Тези данни кореспондират с посочените в обзора от други автори и 
могат да бъдат взети под внимание от всеки лекар приемащ пациент с 
подобна симптоматика. Независимо от квалификацията на лекаря, за 
това рядко заболяване следва да се мисли всеки път при наличие на оток 
по меките тъкани на лице, шия, клепачи и устни с неясна причина, 
затегнато протичане и неповлияване от конвенционалната антиалергична 
реакция терапия. 

При НАЕ е характерно, че отокът е самоограничаващ се, което се 
потвърждава и от нашето проучване (Диаграма 29). При придобитите 
форми по-характерен феномен е обхващането (мигрирането) на едема 
към съседни зони. По отношение на обратното развитие, според нашите 
данни отокът претърпява бързо обратно развитие само в 11% от 
случаите, и то при комбинирания тип НАЕ. Въпреки вече показаните 
резултати за предилекция в динамиката, обаче, статистическата обра-
ботка показва, че няма асоциация между диагнозата при изписване и 
динамиката на отока (χ2=11.855, Р=0.065). 

При голяма част от пациентите са налице съпътстващи симптоми, 
които придружават или предшестват появата на отока. Интерес 
представлява както техния брой, така и вида им, затова сме се опитали 
да охарактеризираме и сравним пациентите и по двата критерия. При 
пациентите с ААЕ всички са с поне 5 придружаващи симптома, докато 
при тези с комбиниран тип НАЕ най-често се установява наличие на два 
други симптома (75%), както и при НАЕ тип 1 (44.4%). При обследваните 
лица с НАЕ тип 2, най-често е регистриран само един съпътстващ 
симптом (66.7%) (χ2=26.742, Р=0.008). 
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ните, но при НАЕ тип 2 в 83.3% от случаите е съчетан с други такива. 
Това показва, че диагнозата при изписване е от значение да се заключи 
дали се очакват и други алергични прояви при даден пациент, както 
посочват и литературните данни (χ2=29.796, Р=0.000). От анкетните карти 
личи, че най-честото съчетание на НАЕ с алергични заболявания е това с 
астма, което се потвърждава и от литературните данни които сме 
цитирали. 

 

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И ТЕРАПИЯ 

При обследваните пациенти с НАЕ тип 1 и 2, за да се стигне до 
поставяне на точната диагноза са били необходими само 2 диагностични 
процедури, което съответства на посочения в обзора диагностичен 
алгоритъм. Малкият брой диагностични процедури необходим за 
поставянето на правилната диагноза се обяснява с високата професио-
нална квалификация на работещите в клиничната структура специалисти 
алерголози, които имат и друга клинична специалност. От значение е и 
фактът, че преобладаващият брой пациенти с НАЕ са били вече 
диагностицирани и тяхното хоспитализиране или е било свързано с необ-
ходимостта от овладяване на пореден пристъп, или се е налагало по 
повод нуждата от динамично клинично и параклинично проследяване и 
контрол на болестта. Следва да се има предвид и обстоятелството, че 
някои от пациентите с НАЕ са обследвани на базата на отразените в 
медицинската документация данни от етапните епикризи на специализи-
раната болнична комисия за работа с НЗОК и амбулаторно осъществя-
ваните консултации със специалисти алерголози и имунолози. 

При повечето пациенти, за да се овладее отокът се налага медика-
ментозно лечение, като за НАЕ тип 1 процентът е около 100% от болните, 
при комбинираната форма – 88.9%, а при НАЕ тип 2 – 100.0% т.е. 
диагнозата при изписване не e асоциирана с използваната терапия – при 
почти всички пациенти е проведено медикаментозно лечение за да се 
овладее пристъпа (χ2=2.750, Р=0.432). 

Отчита се незадоволителен ефект от проведеното лечение с меди-
каменти от групата на антихистамините и кортикостероидите при всички 
пациенти с НАЕ (χ2=8.308, Р=0.040). Тези резултати са в подкрепа на 
описаните в литературата патогенетични механизми и ефект се очаква 
само при придобитите форми на ангиоедем. 

При всички пациенти от групата с НАЕ е приложен рекомбинантен 
аналог на C1 естеразен инхибитор с изключение на трима за които 
липсват данни, което се препоръчва и от приетия алгоритъм за 
повлияване на отока на BSACI от 2015 г. 
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Прясно замразена плазма е приложена при всички пациенти с НАЕ 
тип 1 с отличен ефект. 

При над 50% от пациентите не е регистрирано времето на 
настъпване на ефекта от лечението с определен медикамент, а при 30% 
от тях повлияването е настъпило между 1-3 час. При пациентите с ААЕ 
ефектът е настъпил между 1-3 час, което доказва различния механизъм, 
по който протича този оток. Най-добре се отчита тази зависимост при 
болните с диагноза НАЕ тип 1 и комбиниран тип НАЕ, а при пациентите с 
НАЕ тип 2 ефектът се очаква между 3 и 4 час (χ2=23.264, Р=0.026). 

Направеният анализ на данните от анкетните карти показва, че дали 
ще бъде предприета инвазивна манипулация на пациента по повод 
застрашаващ живота оток зависи от диагнозата при изписването 
(χ2=22.728, Р=0.001). Липсват данни за над 54.5% от пациентите, но 
такава манипулация са претърпели 4 от болните и те са от групата на 
изписаните с диагноза НАЕ тип 1 пациенти (26.7%). Тези данни 
многократно надвишават честотата на тази манипулация в посочените в 
обзора публикации – около 1%. 

Профилактична терапия е провеждана при 72.7% от обследваните 
пациенти, но въпреки това не се отчита нейното значение при посочените 
диагнози при изписването, въпреки че най-масово е прилагана при 
пациентите с НАЕ тип 1 (80.0%). При доста пациенти няма данни за 
резултата от проведената профилактика (21.2%) (χ2=3.859, Р=0.696). 

 

ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧНА ЧАСТ 

При всички пациенти от посочените групи това изследване е 
проведено с цел оптимален контрол на заболяването и провеждане на 
адекватна и обоснована терапия. 

Направените изследвания на нивото на C1 естеразен инхибитор са 
съобразени с диагностичния алгоритъм приет от международната група 
по ангиоедем и Британското общество (асоциация) по алергология и 
клинична имунология. 

При групата пациенти с комбиниран НАЕ 77.8% са с понижено ниво 
на посочения показател, а при НАЕ тип 1 – 66.7%. Очаквано при всички 
пациенти с НАЕ тип 2 този показател е в референтни граници, а 
определянето му е основен скринингов метод за потвърждаване на 
диагнозата и типа на НАЕ (χ2=12.368, Р=0.006). 

Очаквано нивото на С4 е понижено при повечето от посочените 
диагнози, но най-добре изразена е тази връзка при пациентите с НАЕ тип 
1 (66.7%) и комбинираната форма (71.4%), при ААЕ обикновено е в 
референтни граници, както и при тип 2 НАЕ (83.3%) (χ2=13.486, Р=0.036). 
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дали и до каква степен при болните с НАЕ е налице асоциация с 
алергични заболявания. За съжаление категоричен извод по този въпрос 
не може да се направи, тъй като само 18.2% от изследвания контингент 
пациенти с НАЕ са били подложени на КАТ с цел да бъде обективизирана 
сенсибилизация към конкретен алерген. При останалите пациенти 
липсват данни за такива тестове (χ2=6.000, Р=0.014). Въпреки това се 
оказва, че диагнозата при изписването е от значение, тъй като 
сенсибилизация към най-голям брой алергени е установена при 
пациентите с диагноза НАЕ тип 2, 100.0% от които се оказват 
сенсибилизирани към 1, а 16.7% от всички обследвани са с алергия към 
три алергена. От изследваните 6 пациенти, 5 са с обективизирана 
сенсибилизация към домашен прах, 1 към полени, 1 към микрокърлежи и 
1 към алергени от животински произход.  

При обследваната група пациенти няма данни в медицинската 
документация да е изследвано нивото на C3, а при изписването нивата 
му при всички са в референтни граници. 

При 8 пациенти от групата с НАЕ (68.8% от тип 1 и 31.3% от тип 2) е 
изследван CH 50, който е важен за разграничаване на двете основни 
форми на ангиоедем – НАЕ и ААЕ, като при втората диагноза винаги 
стойностите са силно занижени (127). 

За съжаление липсват данни за проведени генетични тестове, които 
да анализираме може би заради все още високите цени на тези тестове 
за пациентите с българския стандарт на живот и невъзможността същите 
да се провеждат в доболнична помощ поради недостатъчност на 
регулативните стандарти и незаплащането им от НЗОК. 

 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

ИЗВОДИ ПО ЗАДАЧА 1 

1. Установява се тенденция към нарастване на хоспитализираните 
пациенти с Ангионевротичен оток, и то на средна възраст над 50 
години. 

2. Заболяването се регистрира, диагностицира и лекува както в 
спешен, така и в планов порядък, като повечето болни са от 
градовете. 

3. Установява се по-висока честота на заболяването сред жените, 
които са заети с изпълнението на определена професия. 
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ИЗВОДИ ПО ЗАДАЧА 2 

1. Спектърът от етиологични фактори отключващи клиничната изява на 
ангиоедема се отличава с многообразие и пъстрота. 

2. Приемът на медикаменти и въздействието от травми са водещи сред 
причините за възникване на ангионевротичния оток. 

3. Фармакологичните агенти и субстанции, които най-често отключват 
изявата на заболяването са ацетилсалициловата киселина, нестеро-
идните противовъзпалителни средства, антибиотици и химиотера-
певтици, аналгетици, препарати за локална употреба, хормони. 

4. Индуциращи появата на ангиоедем фактори сред хранителните 
продукти най-често са ядките и яйцата, като тази честота е по-ниска 
от съобщената в литературата. 

5. Професионаланата етиология е с водеща честота при диагнозите 
при изписването, но се отбелязва и увеличаване на пациентите с 
ангиоедем за сметка на тези с неуточнена алергия. 

6. По отношение на демографско-социалния статус, при заболяването 
се наблюдава превес на пациентите във възрастовата група над 50 
години с превалиране на работещите жени от градовете, а най-
малък е делът на учащите. 

7. При изследваните пациенти с Наследствен ангиоедем се установи, 
че водещ фактор за отключването на отоците са хранителните 
алергени и инсектите, следвани по честота от травмата, а от разгле-
даните групи медикаменти се открояват аналгетиците, анестетиците 
и антипиретиците.  

8. Травмата се откроява като водещ фактор отключващ атаките от 
ангиоедем при пациентите с НАЕ тип 1. Механичната травма е най-
честият провокиращ фактор при комбинирания тип на НАЕ, а 
хирургичните интервенции се явяват отключваща отоците причина 
при групата пациенти с НАЕ тип 1. 

9. При 27.3% от обследваните пациенти с НАЕ са установени данни за 
понесени инвазивни манипулации върху ларинкса, което предста-
влява по-висока от съобщената в литературата честота. 
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ИЗВОДИ ПО ЗАДАЧА 3 

1. Резултатите от проучването свидетелстват за разнообразие както по 
отношение клиничните форми и клиничната картина на ангионевро-
тичния оток, така и по отношение наличието на други съпътстващи 
заболявания с алергична и неалергична етиология и патогенеза. 

2. В повечето от случаите локализацията на отока е по меките тъкани 
на лицето, устните и клепачите, което потвърждава съобщените в 
литературата данни.  

3. По отношение локализацията, динамиката и еволюцията на ангио-
едема проучването установи, че при пациентите с НАЕ локализа-
цията на отока е най-често по лицето, устни и клепачи, като при 
пациентите с НАЕ тип 1 в половината от случаите обхваща и други 
части на тялото (48.4%). Динамиката на отока при наследствените 
форми е ограничена в мястото на появата (88.9%), докато при ААЕ 
той по-често мигрира (100%). 

4. В 84.1% от случаите отокът се придружава и от други симптоми, най-
често 2-3 на брой, като най-често регистрирани съпътстващи 
клинични прояви са сърбежът, обривът и еритемът. 

5. При обследването се установи, че ангиоедемът често се съчетава с 
други алергични синдроми, измежду които преобладава уртикарията 
(в 46.6%), а в 35.2% от изследваните пациенти се явява единствен 
симптом. 

6. Почти половината от пациентите с ангионевротичен оток имат поне 
едно съпътстващо заболяване (45.5%). Най-често срещани сред 
придружаващите и социално-значими са заболяванията на 
сърдечно-съдовата, ендокринната, мускулно-скелетната, нервната и 
дихателна системи. 

7. При регистрираните с Наследствен ангиоедем пациенти съпътства-
щи заболявания се откриват в 36.4%, което превишава литера-
турните данни два пъти. При лицата с НАЕ тип 1 са установени най-
много придружаващи страдания като близо половината от тях са с 
едно, а малко повече имат две и повече съпътстващи болести. От 
регистрираните съпътстващи заболявания най-често срещани при 
пациентите с НАЕ тип 1 са сърдечно-съдовите. Най-много пациенти 
с мозъчно-съдова болест и понесени мозъчно-съдови инциденти са 
регистрирани при лицата страдащи от комбиниран тип НАЕ. 
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ИЗВОДИ ПО ЗАДАЧА 4 

1. От използваните за целите на проучването диагностични критерии 
се откроява водещата роля на три от тях – анамнеза, клинична 
картина и алергологичен статус. Те влизат в съображение при диа-
гностициранието на ангионевротичния оток за цялата обследвана 
група. В 53.4% от изследваните лица диагнозата е подкрепена и с 
лабораторни изследвания. 

2. Водещо място при диагностициране на ангионевротичния оток има 
клиницистът-алерголог, докато за поставянето на правилната и 
точна диагноза при пациентите с наследствен ангиоедем от 
значение са и имунологичните лабораторни изследвания.  

3. При повечето пациенти диагнозата е поставена в специализирана 
клинична болнична структура по алергология (51.1%). 

4. При голяма част от пациентите поставянето на клиничната диагноза 
става с известно закъснение (43.2% от пациентите са хоспитали-
зирани след като са получили повече от три пристъпа), което е в 
потвърждение на описаната в литературата „закъсняваща диагноза“ 
и само за 4.5% от случаите това е първи инцидент. 

5. Резултатите от проучването потвърждават значимостта на наслед-
ствеността и клинико-генеалогичното проучване за фамилното 
предаване на заболяването, чието уточняване се явява важен 
диагностичен критерий, особено при пациентите с НАЕ (фамилна 
обремененост е доказана при 60.6% от болните анамнестично, като 
най-добре е изразена при НАЕ тип 1 и 2 – по 18.2%). 

6. Сред лабораторните изследвания целящи отдиференцирането на 
НАЕ се откроява водещата роля и значение на три диагностични 
лабораторни критерия, а именно: определяне нивото (количеството) 
на C1 – естеразния инхибитор, неговата функция (определяне на 
функционалния C1INH), както и нивото на C4. Сред специфичните 
алергологични изследвания, кожно-алергичното тестуване е най-
често използваното за обективизиране на сенсибилизация към 
алергени при пациентите с придобит ангиоедем (такава е установена 
в 33.3 % от случаите).  

7. При обследваните с НАЕ лица сенсибилизация се обективизира най-
вече при пациентите с НАЕ тип 2, като такава към един алерген се 
открива в 83.3%, а в 16% - към два алергена. Най-често срещаният 
алерген към който е регистрирана сенсибилизация е домашният 
прах. Биомаркери за атопия и алергия, каквито се явяват нивата на 
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IgE и кръвните еозинофили, се установяват завишени при ААЕ, като 
получените резултати корелират с тези от кожно-алергичните проби. 

8. Динамичният клиничен и лабораторен мониторинг на пациентите с 
НАЕ се явяват необходимо условие при оценката на медицинската 
ефективност и за подобряване качеството на живот на страдащите 
от тази рядка болест лица.  

 

ИЗВОДИ ПО ЗАДАЧА 5 

1. Най-често използваните за лечение на ангионевротичния оток меди-
каменти са от групите на глюкокортикостероидите и антихистамините. 

2. Предвид спецификата в етиологията и патогенезата на НАЕ, 
резултатите от изследването потвърждават неефективността на 
конвенционалната антиалергична терапия с антихистаминови 
препарати, кортикостероиди и адреналин при болните от НАЕ. 
Добър терапевтичен отговор и благоприятно повлияване на НАЕ се 
постига от прилагането на специфична терапия с рекомбинантен С1 
естеразен инхибитор. 

3. Резултатите от проучването са потвърдителни по отношение 
благоприятния терапевтичен ефект от прилагането на прясно 
замразена плазма за купиране на атаките при пациенти с НАЕ тип 1. 
Поради дефицита на брадикининови антагонисти, тя продължава да 
бъде алтернатива за повлияване на отоците.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на резултатите от извършеното проучване показват, че 
методите и средствата за ефективно лечение на ангионевротичния оток 
се основават както на прилагане на утвърдените международни консен-
суси и диагностично-терапевтични алгоритми, така и на съобразяване на 
терапията с индивидуалните особености на пациента. Произтичащите от 
медицинския стандарт по клинична алергология принципи и правила са 
база при изграждането на стратегията за превенция, лечение и контрол 
на пациентите с ангиоедем. А прилагането в алергологичната практика на 
клинико-терапевтични подходи основани на медицината на доказател-
ствата е предпоставка за осигуряване на по-високо качество на живот на 
страдащите от тази болест лица. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА ОТ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР: 

1. За пръв път у нас проблемът с ангионевротичния оток се разглежда 
в неговата всеобхватност и многообразие, като освен клинико-
диагностичните са изследвани и анализирани показатели свързани 
със социално-демографската характеристика на обследвания 
контингент. 

2. Оригинален принос на дисертацията е дизайнът на проучването с 
използваните в него панели от епидемиологични, етиологични и 
клинико-диагностични и лабораторно-диагностични критерии. 

3. За пръв път у нас е направен обстоен анализ на етиологията на 
заболяването като са обследвани и анализирани широк спектър от 
отключващи и провокиращи изявата на ангиоедема фактори-
медикаменти, храни, инсекти, травми, инвазивни манипулации, 
фактори свързани с работната среда и други. 

4. Специално място при изследване етиологията на заболяването е 
отделена на изследването и уточняването на фамилната пре-
диспозиция и обремененост, както и на ролята на съпътстващите 
заболявания като отключващи отоците фактори. 

5. За проучване на заболяването, от голямо значение е установената 
от нас водеща роля на медикаментите и травмите като тригери на 
ангиоедема. 

6. Към приносите с оригинален характер може да се отнесе 
проучването на обследваните лица по критерии свързани с 
болничното лечение, което е единственото по рода си в регионален 
и национален мащаб. 

7. Получените при обследването резултати и изводи могат да бъдат 
използвани за фенотипизиране на заболяването. 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА ОТ НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР: 

1. Оригинален принос на дисертацията е дизайнът на проучването с 
използваните в него критерии обособени в 5 раздела (части). 

2. Оригинален принос е подходът при проучване на пациентите с 
Наследствен ангиоедем, които от една страна са разгледани като 
рядка и особена форма на ангионевротичния оток, а от друга чрез 
проследените в динамика клинико-лабораторни критерии от различ-
ни документални източници в динамика. 
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3. Използваните при проучването клинико-диагностични критерии 
открояват водещото място и значение на клинициста в диагно-
стиката на заболяването. 

4. Използваните при обследването лабораторни критерии показват 
значението на кръвните еозинофили и нивата на общите Иг.Е като 
биомаркери които могат да бъдат внедрени като рутинен и общо 
достъпен метод при отдиференцирането на алергичните от 
неалергични форми на ангиоедем. 

5. Използваният за целите на проучването панел от иумонолгични 
показатели, включващ определяне нивата на С4, количеството и 
качеството на C1-INH може да бъде използван при отдиферен-
циране на неясните и неповлияващи се отоци от тези положени на 
конвенционално лечение на отока пациенти. 

6. Приложените панели от клинични и лабораторни диагностични 
критерии могат да послужат за осъвременяване и актуализиране на 
действащите алгоритми за диагностика и лечение на ангио-
невротичния оток и НАЕ по финансираните от бюджета на НЗОК 
клинични пътеки. Същите могат да бъдат предложени и обсъдени от 
договарящите НРД структури и органи в лицето на МЗ, НСЛБ по 
специалности, БЛС, УС на НЗОК 

7. Получените резултати и изводи от обследването могат да послужат 
за оптимизиране на публичните разходи за диагностика и лечение на 
заболяването. 

ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С  АЕ:  

1. Проучването потвърждава ролята и значението на ангионевротичния 
оток като една от най-често срещаните в клиничната практика 
системни алергични реакции. 

2. Резултатите от настоящият труд са потвърдителни по отношение 
доминиращата роля на медикаментите и травмите като отключващ 
изявата на ангиоедема етиологичен фактор. 

3. Обследването потвърждава ключовата роля на специалистите 
алерголози в диагностицирането и проследяването на заболяването. 

4. Резултатите от проведеното проучване потвърждават водещата роля 
на клиничните критерии в диагностиката на ангионевротичния оток. 

5. Анализът на получените данни потвърждава, че се закъснява с 
поставянето на точната диагноза. 

6. Осъщественото изследване потвърждава приоритетното място и 
значение на утвърдените в клиничната практика лечебни схеми за 
овладяване на ангиоедема. 



54 

ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С  АЕ: 

1. Резултатите от проучването обективизират разнообразният социално-
демографски профил на лицата с ангионевротичен оток, сред които 
страданието засяга по-често лицата над 50 годишна възраст, среща 
се по-често при работещите жени, а сред упражняващите свързани с 
медицината професии, преобладава сред санитарите и лицата от 
обслужващия персонал.  

2. Професионалната етиология се откроява като една от водещите при 
изписаните с ангиоедем пациенти. 

3. Използваният в обследването на всички пациенти диагностичен 
алгоритъм се откроява като определящ за поставянето на диагно-
зата, а клиничните критерии представени от триадата – анамнеза, 
клиника, алергологичен статус, като абсолютно необходими. 

4. Като оригинален принос на дисертационният труд по отношение 
съчетанието на ангионевротичния оток с други алергични 
заболявания/синдроми, може да се приеме установената при близо 
половината от изследваните лица асоциация с уртикария. 

5. Като опорни точки сред диагностичните критерии за отдиферен-
циране на алергичните от неалергични форми на ангиоедем като 
първа стъпка могат да се използват кръвните еозинофили и нивата 
на общите IgE. 

6. Като втора стъпка, за по-прецизно установяване на специфичните 
алергични механизми на ангиоедема могат да се използват кожно-
алергичните проби и определяне нивата на специфичните IgE.  

ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С  НАЕ:  

1. Резултатите от настоящото проучване потвърждават ролята и значе-
нието на фамилната обремененост и генетичната предиспозиция 
при болните с НАЕ. 

2. От използваните в обследването клинико-диагностични критерии се 
потвърждава водещата роля на анамнезата, клиничната картина и 
алергологичният статус за поставяне на диагнозата. 

3. По отношение етиологичните фактори, резултатите от нашето проуч-
ване потвърждават водещата роля на медикаментите, хранителните 
алергени и травмите като отключващи атаките от НАЕ тригери. 

4. Резултатите от проучената и проследена в динамика локализация 
потвърждават като най-често обхващани от отока участъци меките 
тъкани на лицето и шията, вкл. устните и клепачите. Динамиката на 
отока при наследствените форми е ограничена в мястото на появата 
(88.9%), докато при ААЕ той по-често мигрира (100%). 
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5. Данните от изследването потвърждават ролята на С4, определянето 
на количеството и качеството на C1INH като водещи за поставянето 
на диагнозата на болестта, лабораторни критерии. 

6. Резултатите от проучването потвърждават извода, че ефект от 
антихистамини и кортикостероиди може да се очаква само при 
придобитите форми, докато при наследствените форми, предвид 
особеностите в патогенезата, се налага прилагането на специфична 
терапия с рекомбинантен C1 естереазен инхибитор.  

7. Резултатите от проучването са потвърдителни по отношение 
водещата роля на специалистите алерголози и имунолози при 
поставянето диагнозата на заболяването и неговото проследяване. 

ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С  НАЕ: 

1. Обективизираната с КАП сенсибилизация към някои алергени, най-
вече при пациентите с НАЕ тип 2 е показателна за асоциация с IgE- 
зависими/медиирани механизми. 

2. Такава асоциация се установява и в клиничната практика, 
свидетелство за което се явяват редица описани и публикувани от 
нас клинични случаи при които е налице уникално съчетание на 
алергични с неалергични /псевдоалергични, неимунни/ механизми. 
Такива са регистрирани при пациенти с доказан НАЕ, комбиниран с 
алергична астма, алергичен ринит, уртикария, контактен алергичен 
дерматит и други. 

3. Оригинален принос в теорията и практиката на НАЕ представляват и 
описаните от нас уникални случаи на съчетание между пациенти с 
редки и вродени заболявания, какъвто е например случаят на 
пациент с НАЕ и синдрома (малформация) на Arnold-Chiari тип 1. 

4. Оригинален принос при проучване клиничната изява на отока при 
болните с НАЕ е установеното от изследването често съчетание на 
отока с други съпътстващи симптоми, като сред тях преобладават 
сърбежът, обривът, затрудненото дишане и промените в гласа. 

5. Установените от нас резултати, че съпътстващи заболявания се 
откриват в 36.4% от пациентите с НАЕ, което превишава 
литературните данни два пъти, е безспорен принос в изучаване 
взаимовръзките на заболяването с друг тип патология. 

6. При проследяването на пациентите с НАЕ в динамика се установи 
увеличаване броя и характера на провокиращите пристъпите от 
ангиоедем фактори, което дава възможност за изследване 
механизмите на влияние на други заболявания върху протичането и 
изявата на болестта. 
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7. Използваният за целите на проучването панел от клинични критерии 
се явява оригинален принос в диагностиката на заболяването. 

8. Такъв се явява и използваният панел от лабораторни имунологични 
изследвания, който е приложим за нуждите на диагностиката в 
условията на хронично недофинансиране на системата на 
здравеопазване. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ 

След обсъждане и анализиране на получените от проучването 
резултати могат да се направят следните препоръки: 

1. Използваните за целите на проучването клинични и лабораторни 
диагностични критерии да бъдат предложени на експертните групи в 
НСЛБ по клинична алергология и клинична имунология за обсъждане 
и утвърждаване като диагностично-терапевтични алгоритми при 
изпълнение на ДЛД за заболяването Ангионевротичен оток по КП 
№ 106 с код по МКБ – 10  Т78.3 

2. Използваните за целите на проучването клинични и лабораторни 
диагностични критерии да бъдат предложени на експертните групи в 
НСЛБ по клинична алергология и клинична имунология за обсъждане 
и утвърждаване като диагностично-терапевтични алгоритми при 
изпълнение на ДЛД за заболяването Наследствен ангиоедем по КП 
№ 110  с код по МКБ – 10  D84.1 

3. Клинико-лабораторните критерии, използвани в настоящото проуч-
ване могат да бъдат използвани като основа при осъвременяването 
и актуализирането регламента за дейност на специализираните 
комисии за работа с НЗОК за провеждане на заместителна терапия 
при пациенти с наследствени имунодефицитни състояния.  

4. Резултатите и изводите от дисертационния труд могат да бъдат 
приложени на практика при изграждането и функционирането на 
референтните центрове за редки болести в страната. 

Дизайнът на проучването, получените резултати и изводи могат да 
послужат като основа при разработването, обсъждането и приемането на 
Национален консенсус за диагностика и лечение на Ангионевротичния 
оток. 
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