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БРОНХИАЛНА АСТМА 
 

Определение 
Бронхиалната астма ( Б A) е хетерогенно изявено, което се използва хронично 
на дихателните пътища и се определя от анамнеза за непостоянно време и по 
време тежест респираторни пациенти ( свирене и/или стягане в гърдите, задух и 
кашлица) и в арираща/непостоянна бронхиална обструкция (експираторна 
диспнея). ( GINA, ревизия 2014 ) .  
 
Фенотипове (по-чести): 

 Алергична астма ; 
 Неалергична астма ; 
 Астма с късно начало ; 
 Астма с фиксирана обструкция ; 
 Астма и обезитет . 

Класификация на БА: 
 Атопична ; 
 Неатопична ; 
 Смесена ; 
 Професионална ; 
 Синдромна . 
От своята страна неатопичната астма е разнородна група, включваща 
следните форми: 

o Неатопична алергична ; 
o Неатопична неалергична ; 
o Идиопатична . 

При неатопичната неалергична астма, в зависимост от провокиращите, се 
появяват при катаматични фактори и механизми, се различават симптомите на 
следните форми: астма от физическо усилие, астма след вирусни и бактериални 
инфекции, автоимунна, медикаментозно индуцирана. Към последния тип се 
отнася т. нар. аспиринова астма ( астма от непоносимост към аспирин други 
нестероидни против хронични прояви на средства съчетана с риносинуит и 
носна полипоза, т.нар. триадна астма ). 
 
Етиология и патогенеза на БА 
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Днес е установено, че БА може да бъде причина за редица сенсибилизиращи 
фактори от външната и вътрешна среда, някои като вътрешни и външни 
алергени, сред които с най-голямо значение са полените, микрокърлежите, 
плесените, алергените от домашни любимци . Фактори имащи отношение към 
повишената неспецифична бронхиална реактивност със прах, цигарен дим, 
неизгорели газове от моторни превозни средства (дизелови частици), химикали, 
козметични препарати, ароматизатори, дезинфектанти и др. Алергията е във 
връзка с развитието на здравословността при 80-90% от децата и 50-60% от 
възрастните. В като причина3 компонента се сочи за бронхиталната обструкция 
в проучванията и теориите на редица автори. Т. Holgatе, 1). Хронично 
алергичен край на бронхите се приема за ъгълен камък в съвременните 
разбирания за патогенеза на астмата. Това е неразделна част от 
международните и националните консенсуси за изследването ( Международен 
консенсус за диагноза и лечение на астмата от 1997 г., ревизии на GINA от 2006 
и 2014 г. ) 
Астмата е причина, която се използва с хронична алергична обструкция на 
дихателните пътища от следните няколко компонента: клетки, медиатори и 
механизми на имунните пътища. За основните клетки на алергичната 
комбинация се смятат мастоците, еозинофилите, тъканните базофили ( 
заместват еозинофилите в носната лигавица ) и хелперните лимфоцити ( T h ) от 
субклас 2. 
Съвременната интерпретация на патогенезата на причиненото е невъзможна, 
без да се разбира концепцията на Mosmann , в тази основа е разбирането за т.н. 
нар. Th 1 и чт 2  имунен отговор. Най-общо тази теория се свежда до 
използването на две субпопулации хелперни (CD4 + ) Т-лимфоцити, а именно 
Th 1 и Th 2 . 
Th 1 субпопулацията се идентифицира с цитотоксичните T-Ly (CTL) и Т-
лимфоцитите, които медиират т. нар. забавен тип чувствителност. Th 2 - 
субпопулацията се идентифицира с хелперно-индюсерните CD4 +Т клетки, 
които имат отношение към възстановяването на хуморалния имунен отговор. 
По-късно всяка една от тези две субпопулации Т-лимфоцити се свързват с 
определен цитокинен профил. Th 1 имунният отговор се свързва и определя от І 
тип, известен като клетъчно-медииран цитокинен профил, а Th 2 имунният 
отговор – с ІІ -ри тип, в състава, който влиза в цитокини и интерлевкини имат 
отношение към хуморалния имунитет. На всеки тип (Th 1 и 2 ) имунен отговор 
Th съответства на определение на клетъчни субпопулации и цитокини. 
В крайната сметка се стига до заключението, че всеки тип имунен отговор 
медиира и обуславя определен тип заболявания – автоимунни, алергични, 
инфекциозни. 
При инфекция Th 1 имунният отговор осигурява защита срещу вътреклетъчните 
паразити. Th 1 ( клетъчно-медиираният ) имунен отговор също така участва и в 
патогенезата на органичните автоимунни заболявания, докато Th 2 имунният 
отговор участва в патогена на системните автоимунни заболявания. Установено 
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е, че при атопичната астма превалира Th 2 имунният отговор и доказателството 
за това е наличието на цитокини от Th 2 -тип, еозинофилни клетки с повишени 
нива на IgE в бронхоалвеоларния лаваж. 
Известно е, също така, че Th 2 имунният отговор играе защитна роля при 
полинозите и атопичния дерматит. 
От казаното дотук може да се направи извода, че Th 1 и Th 2 – лимфоцитните 
субпопулации участват в поддържането на деликатния баланс между 
инфекциозните и имуно-алергичните заболявания, като превалиране на единия 
или другия тип обуславяне и доминацията при съответен тип патология. 
В този смисъл, при атопичните алергични болести, респ. при атопичната 
бронхиална астма превалира Th 2 имунния отговор, докато Th 1 имунният 
отговор се приема от някои автори за протективен (Le Messuirer H., 1995). 
Според редица изследователи на защитата или патогенната роля на един от 
двата типа имунни отговора - клетъчнозависим или антителазависим, позволява 
известна степен да се регулира баланса на Th 1 и Th 2 клетките и техниката на 
цитокиновия профил или да се „пренасочва“ имунният отговор в желаната 
насока. През последните години се обръща специално внимание на 
терапевтичните стратегии, чрез които се цели пренасочване на превалиращите 
при алергичните болести Th 2 -медииран имунен отговор към 
клетъчномедиирания Th 1 имунен отговор. В това се казва терапевт и „новата 
имунна стратегия за атопичните болести” на Romagnani от 1998 г. 
С преобладаващите дялове на клетъчно-зависимата ( Th 1 -mediaran ) имунен 
отговор сред хората от развиващите се страни се състоят и по-ниското ниво на 
превалиране на атопията, в сравнение с това в индустриално развитите страни 
(Okudaira, H., 1998). 
Проучването върху патофизиологичните фактори и патогенетични механизми 
на БА дава основание да се разграничат два типа алергични клетки се 
произвеждат, всеки един от които се произвеждат от определен тип и 
медиатори – остро и хронично. Острото алергична реакция е израз на ранна 
алергична реакция от бърз тип, в основата на която са мастоцитите и 
отделените при дегранулацията им медиатори. Хронично алергично 
представяне е израз на късен IgE медииран имунен отговор. Водеща 
патофизическа проява при острото е бронхоспазмът, а при хронично – 
повишената неспецифична бронхиална реактивност. Като последица от 
незадоволителния терапевтичен неефективно повлияване на хроничния 
алергичен контрол при бронхите е при необратима бронхи обструкция водеща 
до ремоделиране на дихателните пътища. 
Клинични симптоми на БА : 
 Задух; 
 Кашлица; 
 Свиркащо дишане; 
 Бодежи и/или тежест в гърдите. 
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Според клиничното протичане на БА се различават остра и хронична форма. 
Като остра астма се интерпретира, както първият пристъп, така и следните 
екзацербации ( аматични атаки ) . 
Хроничната астма, в зависимост от степента и тежестта на клиничната 
симптоматика и параметрите на белодробната функция бива интермитентна и 
персистираща. 
В таблица 1 е посочена класификацията на хроничната астма, в съответствие с 
общите критерии за тежестта на клиничната картина и показателите за 
ефективност на белите дробове.  
  
Таблица 1. Хронична астма – класификация според клиничната картина и 

спирометричните показатели 
 

Степени ( 
форми ) 
на астмата 

Клинични картина 
Стойности на PEF и 
                FEV 1.0 

Интермитентна  
( епизодична ) 

  
  

  
Редки пристъпи, всеки седмица. 

Пациентът е без лечение на 
астма между пристъпите. До 2 
епизода от нощна диспнея и 
свиркане в месеца 

  
PEF – нормален между 
пристъпите 
PEF e = или > от 80% от 
предвидена за пациента 
стойност. Дневните колебания на

PEF са < 20% 
  

Персистираща 
 
лека 

Пристъпете повече от един 
седмичен ден, но по-малко от 
всеки ден 

Над 2 епизода от нощна 
диспнея и свиркане в месеца 
Симптоми 1-2 пъти седмично 
Нощни 1-2 пъти месечноЛеки 
проследяване между 
пристъпите 

   PEF е = или > 80% от
прогнозата за пациента, а
дневните колебания варират
между 20-30% 

 
Средно тежка 
( умерено тежка 

)  
 
 

Пристъпите са ежедневни 
Употребата на BDB2-агонисти 

зачестява  
Епизодите от нощната 
диспнея и свиркане са повече 
от всяка седмица. Нарушава 
се физическата и социална 
активност на пациента

   Влошени спирометрични
показатели 

   PEF е 60- 80% от 
   предвидена за пациента 
   стойност. 
   Дневните колебания на PEF 
  са >30 % 
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Тежка 

Постоянни пристъпи, 
значително ограничен 
физически капацитет, чести 
астматични атаки през нощта, 
чести хоспитализации

   PEF < 60% от предвиденото
за пациента при дневни
колебания над 30% въпреки
лечението 

За оценката на тежестта на астматичните пристъпи са възприети 
определени 
клинични и функционални критерии, включени в различни схеми и скали. 
Една от най-използваните в практиката е тази на Британското торакално 

дружество.Тя се основава на оценката на тежестта на клиничните прояви 
и стойността на основните показатели за белодробната функция. 
Оценявайте клиничния пациент с честота на дишането за минута и 
способността на пациента да води нормален разговор, с което се преценя 
степента на дихателната умора. От функционалните белодробни и 
сърдечни параметри се регистрират сърдечната честота и стойността на 
ВЕД (PEF) в l / s като процент от предвидения за пациента. Въз основа на 
изложените по-горе клинични и функционални критерии тежестта на 
астматичния пристъп се оценява като лек, средно тежък, тежък и 
заплашващ живота на болничен пристъп. 

Тежкият и заплашващ живота на болния астматичен пристъп се асоциират 
със състояние на астматичен статус или тежка остра астма.Това е критично 
заплашващото живота на астматика състояние при което са вашите 

клинични, 
физически, функционални и газометрични данни за бързо прогресиране 
дихателна недостатъчност с развитието на тежка диспнея при покой, 

цианоза, дихателна умора, „тих бял дроб”, към което се прибавят и 
белите на десностранно сърдечно обременяване. 

Най-честите отключващи астматичния статус фактори са масивна 
експозиция на алергени, вирусни инфекции, необосновано и рязко 
прекъсване на продължително лечение със системни стероиди. 

 
  Професионална бронхиална астма ( ПБА ) 
 
Определение 
Професионалната бронхиална астма се открива бронхоалергоза, която се 
постига с пристъпно протичане. Заболяването се ползва със спонтанна или 
фармакологично индуцирана обратима бронхиална обструкция. Водещите 
фактори и механизми в патофизиологията и патогенезата на астмата се свързват 
с атопията и повишената неспецифична реактивност, а активността на 
алергичните прояви – с превалиране на инфларматорните над против бронхите 
на медиаторите, участващи в клетъчния и цитокинен профил на профила на 
участника. 
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Характерно за професионалната бронхиална астма е, че за алергичните 
състояния и бронхиалната хиперреактивност факторите на работната среда 
имат решаващо значение. 
 
Етиология 
Най-общо определени резултати причиняват на ПБА да се обособят в две 
групи, а именно: биологични вещества, съдържащи белтъчни компоненти с 
качество на допълнителни антигени и химически вещества с ниско молекулно 
тегло. Веществата от втората група действа като непълни антигени ( хаптени ) 
или иританти. 
Според механизма на действието на професионалните алегени се разделят на 
три групи. Към първата група се отнасят веществата с доказан и известен 
сенсибилизиращ потенциал като медикаменти, биопродукти, ензими, полени и 
други. Втората група включва вещества с комплексен механизъм на действие. 
Същите притежават алергизиращ, иритативен и фармакологичен ефект.По този 
начин действат органични прахове, соли на тежки метали (хром, никел, 
платина), органични разтворители, формалдехид, пестициди, бои, лакове, 
изоцианати, пластмаси и други. Към третата група се причисляват вещества с 
иритативно, токсично или токсо-алергично действие бронхите като например 
инхалиране на газове, дим, пари и аерозоли от съединения на хлора и сярата, 
изпарения от киселини и основи, амоняк, експозиция на кварцови прах и други . 
За праха от някои твърди метали е доказан не само фиброзогенен, но и 
сенсибилизиращ ефект, като напр. берилий, волфрам, хром, никел, кобалт, 
алуминий и други.  
Честотата на астмата е различна за индустриалната сфера. Например в 
промишлените дейности, свързани с детергенти инхалиране на определени 
ензими (използвани за производство на прах за пране) води до развитие на 
лечение при някои от експонираните работници. Около 5% от лицата на 
работещите с лабораторни животни или с латексови ръкавици развиват астма. 
Изоцитите са химикали, широко използвани в много индустрии, включително 
бояджийство, изолационни инсталации, производство на пластмаси, гума и 
пяна. Тези химикали могат да предизвикат астма при близо 10% от 
експонираните работници. 
Иританти във високи дози също могат да предизвикат астма. такива са 
хидрохлориди, серен диоксид или амоняк, които се откриват в петрола и 
химическата промишленост. 
Видът и характерът на експозицията са важни случаи на астма с професионална 
етиология. Този тип астма се развива след експозицията, свързана със 
работната среда на субстанции в продължение на месеци или години. 
Работниците в промишлеността с прахове за пране могат да развият алергия 
към ензимите на Bacillus subtilis , докато пекарите развиват алергия и астма при 
експозиция на различна брашна (Световната организация по алергии).  
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Професионални групи, отличаващи се с висок риск от развитие на астма по 
данни от Световната алергологична организация (Световната организация по 
алергии) са: 

• Ветеринарите, рибарите и работещите с лабораторни животни могат да 
развият алергични реакции към протеините на животните; 

• Здравните работници могат да развият астма след инхалиране на прах от 
латексови ръкавици или смесване на прахообразни лекарства;  

• Работници изложени на многократна експозиция на малки молекули във 
въздуха. така се среща при работа с пластмаса и смоли. 
 

Патогенетичните механизми при ПБА са доста сложни и разнообразни. Във 
вид, според патогенезата се различават следните форми на професионална 
бронхиална астма: 

● имуно-алергична с Аг - Ат реакция; 
● фармакодинамична (хистаминолиберализация); 
● рефлекторна с директно дразнене на бронхиталните 
рецептори; 
● блокада на В2- адренергичните бронхиални рецептори. 
  

Класификация на PBA: 
1. Алергична. 
2. Неалергична. 
3. Смесена. 
 

Характеристика на формата на ПБА : 
Алергичната форма може да се изяви още при първия контакт на работника с 
алергена от работната среда към който е сенсибилизиран. При атопици не е 
необходим латентен период за сенсибилизация на организма. При неатопичните 
индивиди е необходим различен дълъг период за сенсибилизация към 
професионален алерген. Продължителността на този период варира от няколко 
дни до месеца. Атопичната БА се медиира от IgE и IgG 4 , а неатопичната - от 
IgG и IgM. ПБА може да се разгърне и постепенно на фона на професионално 
белодробно друго, като пневмокониоза като хроничен бронхит и др.). 
Заболяването може да възникне вторично и като последица от чести бронхо-
пулмонални инфекции на фона, при които се намесва професионален алерген 
или вещ от работната среда със сенсибилизиращ потенциал. 
Иритативната астма се среща често в химическата, нефтодобивната и 
нефтопреработващата промишленост, както и в сферата на праховите 
производства на инертни или токсични газове, аерозоли, пари и др. 
Най-често в клиничната практика се среща смесената форма. При нея е 
алергични съчетание от иритативни и невро-рефлекторни патогенетични 
механизми. Свързването се с участието на сложните и разнообразни 
патогенетични ефекти, които поддържат цялото вещество от работната среда. 
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Типичен пример в това отношение към изоцианирането. Те проявяват 
комплексно действие върху бронхите, в които дават среща няколко механизма: 
иритативен, чрез функционална блокада на V2 рецепторите, образ на реактивни 
N-CO-групи. Последните се отличават с повишен афинитет на аминогрупите на 
човешките протеини, следствие на което изоцианат-хаптенът се превръща в 
пълноценен антиген. 
Диагностичен алгоритъм: 
Включва два етапа: първият изискване да се постави диагнозата БА, а вторият - 
да се уточни професионалната етиология на изследването. Експертната оценка 
на астмата включва следните аспекти: 

1.Уточняване на типа на астмата: 
● с преобладаващ алергичен компонент; 
● неалергична; 
● смесена; 
● с професионална етиология; 
● астма от физическо усилие; 
● идиопатична; 
● друга. 

2. Уточняване на клиничната форма: 
● дебют ( първи пристъп ); 
● епизодична ( интермитентна ); 
● хронична ( персистираща ) астма – екзацербация, с незадоволителен 

или с добър терапевтичен конторл. 
3. При астма в пристъпа трябва да се уточнява тежестта на пристъпа в 

съответствие с утвърдените в клиничната практика критерии. 
4. Уточняване на степента и тежестта на персистиращата астма в 

съответствие с критериите на GINA . 
5 . Експертиза на трудоспособността според действията у нас нормативна 

уредба. 
 

Анамнеза 
Типични за астмата са: 

• Повече от един симптом (свирене/стягане в гърдите, задух, кашлица), 
особено при възрастни; 

•  Влошаване на пациентите през нощта или рано сутрин ; 
•  Симптомите варират във времето и тежестта ; 
•  Тригери: вирусни инфекции и неспецифични фактори . 
 

Нехарактерни пациенти: 
•  Изолирана кашлица без други респираторни пациенти ; 
•  Хронична продукция на спутум ; 
•  Задух, асоцииран със световъртеж, прилошаване или парестезии ; 
•  Болка в гърдите ; 
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•  Предизвикана от физическото усилие на диспнея с шумно вдишване . 
 

Доказване на обратимата бронхиална обструкция: 
•  Документирана значителна вариабилност на белодробната функция и 

документирана бронхиална обструкция ; 
•  При нисък ФЕО1, поне един път по време на диагностичния процес за 

сев потвърди, че ФЕО1/ФВК е намалено (нормално >0.75-0.80 при 
възрастни, >0.90 при деца). 

 
Диагностициране на определени популации: 

•  Пациенти само с кашлица ( при тях в диференциалната диагноза идва в 
съображение следните състояния: кашлична форма на астма, 
индуцирана от прием на медикаменти кашлица - АСЕ-инхибитори, 
ГЕРБ, синдром на задното носно стичане, хроничен синус, дисфункция 
на ларинкса); 

•  Професионална астма и влошаваща се в работната среда на астма ; 
•  Активно спортуващи ( атлети ) ; 
•  Бременни жени (при тях не следва да се провеждат 

бронхопровокационни тестове и да се намали контролиращата 
терапия) ; 

•  Напреднала възраст (като провокираща респираторната атика следва да 
се изключи сърдечно-съдови симптоми, левостранна сърдечна 
недостатъчност, ACOS) ; 

•  Пушачи и бивши пушачи (ДД: ACOS) ; 
•  Обезитет . 

Диагностицирането на пациентите, започналата контролираща терапия – при 
25-35% от пациентите с диагностицирана при първа помощ астма, диагнозата 
не се потвърждава. 

 
Съвременен диагностичен алгоритъм в зависимостта от функцията и 
белодробната 

 
Обективно състояние 
 

Етапи за потвърждаване на диагнозата 

Вариабилни 
респираторни 
пациенти с вариабилна 
обструкция 

При потвърдена диагноза - да се оцени степента на 
контрола и терапията при астмата 

Вариабилни 
респираторни 
пациенти без 
вариабилна 
обструкция 

Следва да се повтори БДТ след спиране на 
бронходилататорите (SABA след 4-ия час, LABA > 12 
h) или по време на заболяването: 
Норма – алтернативна диагноза; 
ФЕО1 > 70 % от предвиждания – да се извърши 
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бронхопровокационен тест. При отрицателен БПТ се 
„слиза“ стъпка надолу , когато пациентът трябва да 
прецени след 2-4 седмици; 
ФЕО1 <70 % от предвидения следващ етап напред за 3 
месеца и преценка на наблюдението и белодробната 
функция. При липса на отговор, връщане към старото 
лечение и пациентът се насочва за допълнителни 
изследвания.

Малко респираторни 
пациенти, нормална 
белодробна функция, 
без вариабилна 
обструкция 
 

Да се повтори БДТ след спиране на бронходилататорите 
или по време на налична симптоматика: 
Норма – алтернативна диагноза; 
Предприема се стъпка назад в контролиращата терапия: 
При поява на лечението и спадане на белодробната 
функция диагнозата се потвърждава. Терапията се 
коригира със „стъпка напред” до предишната най-ниска 
ефективна доза; 
Ако няма промяна във функцията на функцията или 
белодробната информация на най-ниското 
контролиращо стъпало – спиране на терапията и 
проследяване на пациента за период от 12 месеца.

Персистиращ задух и 
фиксирана бронхиална 
обструкция 

„Стъпка напред” за период от 3 месеца, преоценка на 
функцията и белодробната функция: 
При липса на отговор - връщане към предишната 
терапия и насочване на пациента за допълнителни 
изследвания; 
В диференциалнодиагностичен план се предвижда 
ACOS. 
 

 
Спецификата в диагностиката и експертната оценка при ПБА се състои в 
уточняване на нейната професионална етиология. 
 Етиологичната диагноза има за цел да установи причинната връзка на 
астмата с професията въз основа на следните критерии: 
 трудово-хигиенен ( обективизира професионалния контакт с алергени и 

иританти ); 
   епидемиологичен (колективен тест) за зачестяване на алергично болни 

работници в дадено производство; 
  поява на астмата след постъпване на работа; 
  наличие на бронхиална хиперреактивност ; 
  положителен експозиционен и елиминационен тест. 

При алергичната астма има допълнителни критерии, доказателствена 
сенсибилизация към професионални алергени: 
 кожно-алергични тестове; 
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 добре бронхо-прово кационни тестове; 
 тестове ( PACT, ПХА и др. ). 

 
 Особености при интерпретацията и експертната оценка на някои 

диагностични методи при ПБА: 
1. При атопици дебюта на трудовия стаж не е от основното значение за и 

изява на професионалната астма. 
2. Елиминационният тест е положителен само при предхождащите 

ремоделиране на бронхиалната болест на астмата. 
3. Колективният ( епидемиологичен ) се отличава с висока достоверност 

при оценката на професионалната етиология на теста. 
4. Изследването на специфичните ИгЕ антитела срещу професионалните 

алергени и бронхопровокационните тестове позволяват да се постигне 
висока чувствителност и информативност, но е трудно да се осъществи в 
практиката поради сложност и труден процес за стандартизиране на 
професионалните алергени, трудоемкостта и рискът при провеждане на 
им, както и високата им цена. 

5. При трудово-експертната оценка индивидуално трябва да се предвидят 
особеностите и реактивността на организма, както и ролята на други 
фактори на работната среда. 

   
 

Хиперсензитивен пневмонит ( ХСП ) 
 
 
 
Определение 
Хиперсензитивният пневмонит ( ХСП ) е имунен ефект върху белодробния 
паренхим с участието на алвеолитния интерстициум, предизвикано от 
инхалиране на бактерии, плесени и орга нични прахове. Етиологичните 
фактори се намират в околната среда като най-често се касае за 
професионална експозиция и действието при определяне на алергени. 
Нарича се още "екзогенен алергичен алевеолит ". 
  
Честота 
У нас епидемиологични проучвания не са правени. Забо ляването се счита 
за професионално . Трябва да се, че от него страдат около 4% от 
фермерите, 20% от хората показват различни видове птици и 25-70% от 
използването на замърсените климатични инсталации и овлажнители. 
 
Етиология  
ХСП е алергично заболяване, което засяга алвеоларната стена, интерстициума, 
а в някои случаи и най-периферните части на бронхиолите. Следователно е 
особено паренхимно това заболяване, най-често с професионален характер и се 
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наименование: фермерски бял, болест на птицегледачите, болест на гъбарите, 
пивоварите, багасоза, секвойоза, субероза и др  .  
според една от етичните класификации ( Хоменко А.Г. и сътр. ) ХСП може да 
се причини от: 

● микроорганизми /термофилни гъбички, Грам-отрицателни бактерии, или 
от водорасли; 
● биологично активни субстанции от животински и растителен произход 
(протеази, глико и липопротеини, полизахариди, ферменти); 
● нискомолекулярни съединения (лекарства, изоцианати, метални соли). 

 
Основните причинители са различни бактерии и плесени , развиващи се 
върху органични материали в индустриалното производство и селското 
стопанство. По-чести алергени и заболявания и , които предизвикват при 
инхалирането им, са пр едставени по-долу в таблица 1. 
 
Таблица 1. Механизъм на действие на професионалните алергени върху 
дихателните пътища. 
 
 

ФАКТОРИ/АГЕНТИ/ МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ ТИП НА БЕЛОДРОБНО 
УВРЕЖДАНЕ 

1.ЛЕКАРСТВА /АНТИБИОТИЦИ, 
СУЛФОНАМИДИ,ВИТАМИНИ, 
АМИНАЗИН/,НЯКОИ ВИДОВЕ 
ДЪРВЕСЕН ПРАХ, БИТУМ 

СЕНСИБИЛИЗИРАЩ ЕФЕКТ БРОНХОСПАСТИЧЕН 
СИНДРОМ 

2.ХРОМ, НИКЕЛОВ ХЛОРИД, ХЛОРАМИН, 
УРСОЛ, ФОРМАЛДЕХИД, ПРАХОВЕ 
/ОТ ПАМУК, ТЮТЮН, ЦИМЕНТ/, 
ЕЛЕКТРОЗАВАРЪЧНИ АЕРОЗОЛИ. 

1. СЕНСИБИРИЗИРАЩ ЕФЕКТ. 
2.ЛОКАЛНО ДРАЗНЕЩО ДЕЙСТВИЕ. 
3. ПУЛМОФИБРОЗА. 

1.БРОНХОСПАСТИЧЕН СИНДРОМ. 
2.ПЪРВОНАЧАЛНО УВРЕЖДАНЕ 
НА РЕСПИРАТОРНИЯ ТРАКТ ПО 
ТИПА НА ХРОНИЧЕН ТОКСИЧЕН 
ИЛИ ПРАХОВ БРОНХИТ, 
ТОКСИЧНА ПНЕВМОСКЛЕРОЗА, 
ПНЕВМОКОНИОЗА С 
ПОСЛЕДВАЩО РАЗВИТИЕ НА 
АБРОНМАХИ. НА ФОНА НА 
ПОСОЧЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

3.ХЛОР, ФЛУОР, ЙОД И СЪДЪРЖАЩИТЕ ГИ 
СЪЕДИНЕНИЯ, АЗОТНИ ОКИСИ, 
ИЗПАРЕНИЯ ОТ КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ, 
ПРАХОВЕ/РАЗЛИЧНИ СИЛИКАТИ, 
ВЪГЛЕРОД, ГРАФИТ, ЖЕЛЯМОЗИ, ИАЛИЗ. 

1.ИРИТАТИВЕН ЕФЕКТ. 
2.ПУЛМОФИБРОЗА. 

1.ХРОНИЧЕН ТОКСИЧЕН 
БРОНХИТ. 
2.ПРАХОВ БРОНХИТ. 
3.ТОКСИЧНА ПНЕВМОСКЛЕРОЗА. 
4.ПНЕВМОКОНИОЗА. АСТМАТА В 
ТЕЗИ СЛУЧАИ СЕ ЯВЯВА 
УСЛОЖНЕНИЕ НА ОСНОВНОТО 
ПРОФЕСИОНАЛНО БЕЛОДРОБНО 
ЗАБОЛЯВАНЕ. 

 
 
Таблица 2. Най-често срещаните инхалаторни алергени от животински, 
растителен и химичен произход в етиологията на ХСП. Застрашени 
професии. 
 
Произход и вид Застрашени професии 

А. Животински алергени /косми, пърхот/ 



13 
 

1.От хора Фризьори, перукери 

2. От животни: 

- Говеда, овце, кучета, котки, кози, зайци, 

морски свинчета, мишки, дивеч 

 

Животновъди, зоолози, тапицери, 

килимари, експериментатори, ветеринари, 

лесничеи, ловци 

- Хермелин, визон, бобър и др. 

необработени кожи 

Кожухари, ловци, търговци, птицегледачи 

- Птици Гълъбари 

- Змии и отровата им, кърлежи Зоолози, биолози, лаборанти 

- Инсекти /прах и миризма/, 

вкл.житен бръмбар 

 

Пчелари, брашнари, зоолози, препарати за 

птици и животни, 

пекари, мелничари, предачки на коприна 

- Седефен прах бижутери, производители на копчета 

- Домашен прах и домашен кърлеж Камериерки 

 
 
 
 
 
Произход и вид Застрашени професии 

Б. Растителни алергени /прахове/ 

1. Памук, лен, коноп, юта, сизал. 

 

Тъкачки, текстилци, тапицери, шивачки, 

въжари, опаковчици 

2. Прах от жито, сено, слама, малц, 

люцерна. 

Животновъди, фуражири, малцови 

работници. 

3. Брашна и глутенът в тях. 

 

Хлебопекари, мелничари, полевъди, 

малцови работници. 

4. Сурово кафе и какао. Товарачи, пекари и продавачи на кафе. 

5. Рициново семе. Работници в маслобойни, полевъди. 

6. Бук, орех и прах от екзотични 

дървета /палисандър, махагон и др. 

Дърводелци, паркетчии, мебелисти, 

фурнировачи. 

7. Арабска гума. Печатари, фризьори. 

8. Етерични масла /козметика, Фризьори, козметици, дрогеристи, мелачи 
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парфюми, подправки/ . на подправки . 

9. Протеази /бактериални ензими/. 

 

Работници в заводи за перилни препарати 

и в обществени перални. 

 
 
 
 
Произход и вид Застрашени професии 

Б. Растителни алергени /прахове/ 

10. Латекс 

 

 

 

 

Медицински персонал /хирурзи, ортопеди и др. 

оперативни специалности, медицински сестри/, 

стоматолози, лаборанти, работи в 

производството на латексови изделия за 

медицината и бита /латексови ръкавици, 

катетри, дъждобрани, биберони, топки, балони, 

гумени играчки, бои и др./ 

11. Плесен по тютюна/ Aspergillus 

sp p. / 

Работници в тютюнопроизводството. 

12. Контаминиран с Bacillus 

subtilis и Alternaria прах. 

Работници в дърводобива и 

дървопреработването. 

13. Прах от плесенясало сено, 

контаминиран с 

Thermoactinomyces , 

Aspergillus sp p. , пеницил s p p 

. , кандида 

Работници в селското стопанство, фермери и 

др. “ФЕРМЕРСКИ БЯЛ ДРОБ” 

14. Плесенясала пресована 

захарна тръстика / bagasse /, 

контаминирана с Т. захари , Т. 

_ вулгарис . 

Работници в селското стопанство, фермери и 

др. 

 

15. Thermoactinomyces, 

Penicillium, 

Candida spp., Cephalosporium 

spp., Klebsiella spp.. 

“ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЯЛ ДРОБ” 

Работещи и потребители на контаминирани 

вентилационни системи, овлажнители и парно 

отопление. 
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16. инхалиране на прах, 

контаминиран с 

             Cephalosporium sp p. ,  

Penicillium sp p. . 

„СУТЕРЕНЕН” БЯЛ ДРОБ” 

Работещи в контаминирани сутерени 

помещения. 

17. Прах от гнило дърво, 

контаминирано със Serpula 

Lacrymans, Aspergillus fumigatus и 

др. 

АЛЕРГИЧЕН АЛВЕОЛИТ НА „СТАРАТА 

КЪЩА” - обслужващ почивни домове, 

станции, хижи и хотели персонал. 

 
*допълнен и разширен вариант от „ А лергология – принципи и практика”, 
МИ „АРСО”, 1999г. , 329 
 
 
Патогенеза  
Алергите се вдишват като аерозол или частици и могат да достигат гнат 
алвеолит, ако рамерът им е по-малък от 3 микрона. Установено е, че Ig Е 
антителата не играят никаква роля в патогенезата на ХП. За разликата от 
атопията тук експозицията на алергена трябва да бъде масивна или 
продължителна. Доказано първоначално преципитиращите IgG антитела 
къ м термофилни актиномици ти дълго време са поддържали състоянието 
на белодробната реакция от Артюсов тип/иму нокомплексен или III-титип 
имунопатологичен активиран , с развитие на васкулит на ниво алвеоларни 
стени. Впоследствие се установява, че преципитиращите антитела в 
серума корелират с експозицията на алергени, а непременно с 
патологичните изменения на белия дроб. След енно се натрупват дан ни 
от патоанатомични проучвания, експерименти върху животни и 
изследвания на бронхоалвеоларен лаваж, към това са доказателство за 
сложеното патогенно тично повишаване при водещата рол я на клетъчно-
медиираното имунно лечение / IV -ти тип алергична реакция . Решаващото 
в тази насока е намирането на грануломи в интерстицума между 
алвеолите п ри субакутните и хроничните форми на болестта - характерна 
черта за клетъчно-медиир аното възпалени е. Днес се смята, че имунните 
к омплексите играят минимална роля и това основно при острия ХП с 
започваща ре акция 4 - 6 часа след инхалиране на алергена и ремисия след 
24 часа. 
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Клиника 
При острата формации за апочват 4 - 8 часа сле д вдишване на висока доза 
алерген и те са: кашлица, задух, температ ура до 39° C придружена с 
втрисане. З аболяването наподобява „ос тра простуда ”, но 2 4 часа по-
късните оплаквания отзвучава ват, ако контакта с алергена се п рекъсне 
(напр. в края на работната седмица). По време на острата реакция 
аускултаторно се установява двустранно укрепване в дв ете белод робни 
осн ови и понякога сухи свиркащи хрипове , но находката може и да 
липсва. 
Подострата форма започва няколко седмици след алергенната експозиция 
и се характеризи ра с кашлицата, загубата и загубата на теглото. Задухът 
постепенно се увеличава, може да се появи и цианоза. 
Хроничната форма се наблюдава ва при продължителен контакт дори и с 
ни ска доза на алергена , както и привличат домашните птици. В одещи 
пациенти са прогресивно задълбочаващата се диспнея, дори и при покой ( 
интерстициална фиброза и десностранна сърдечна недостатъчност ), х 
ронична умора и загуба на тегло. А ускултаторно крепите тациите 
намаляват и/или изчезват, но експириумът може да бъде удължен. 

Функционално то изследване на дишането /ФИД/ в ос т рата фаза и 
разкривам рестриктивен дефект и намален дифузионен капа сите. РаО 2 е 
намалено. В хроничната фаза рестри кц ията е необратима, като може да 
се наблюде ава и известна обструкция в следствие облитериращ 
бронхиолит.  
Ре нтгенолог и при острите форми може да се установи ново двустранно 
малки петнисти инфилтрати , до като в хроничния стадий се вижда ив 
ицести инфилтрати с или без нодул и. За ХП н е е харак терно 
увеличеното на хилусните лимфни възли, наличие на плеврен ексудат и 
ателектази. 
 
Лабораторна диагностика 
 В острата фаза може да се установи леко изразена левко цитоза . Ео 
зинофилията не е типична, а С УЕ е в норма или леко ускорена . 

имунологични изследвания:  
1. Д оказване н а преципитиращи I gG антитела чрез имунодифузия по 

Ухтерлони . Положителните резултати не трябва да бъдат надценявани, 
тъй като като свидетелстват повече за пр одължителна експозиция на 
пациентите алерген, а не за наличие на самото изпитване. 

2. При наличие на преципитини в серума обикновени о интраде рмални 
те кожни проби са положителни. Папула и еритем се появяват на 4 - 6 -ти 

час с пик на 6 -12 -ти час и изчезват след 24 часа. Достъпни за изследване 
са някои гъби. Диагностичност зн ачение на кожния тест е както при 
доказване на преципитините - минимално. 
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3. Брохиличният провокиращ тест с алерген има най-висока 
чувствителност и специфичност, но е опасен и изисква наблюдение на 
болницата поне за 24 часа след провеждането му . Установява се 
обръщам рестрик тивен дефект/снижение на ФВК, Ф ЕО1 и дифузионния 
капацитет паралелно повишаване на температурата и левкоцитите в 
периферната кръв с началото на 4 - 6 -ти час, п ик на 10 -ти час и възявя ане 
на 24 -ти час. Разликите с късната астматична реакция са, че при 
последната има обструкция/снижение особено на ФЕО1/. 

4. Алтернативата на инхалаторната провокация е провокация на 
работното място, което е лесно осъществима, но също така изисква 24 -
часово наблюдение в болницата. 

 
Усложнения 
Хроничните форми водят до дихателна недостатъч ност и развитие на 
белодробно сърце. 

 
Диагнозата се основава на две групи критерии:  
1.Общи критерии – чрез тях се поставя диагноза на самото търсене. 
В съображение идват данни от общата и насочена алергологична 
анамнеза. За ХП трябва да се мисли при всеки болен с чести "простуди" и 
пневмонии с неясна етиология, "идиопатична" бело дробна фиброза и 
необясними белодробни инфилтрати при рентгеновото изследване. 
Диагнозата се подкрепя с резултати от параклинични изследвания, 
функционални, белодробни и имунологични. 
2. Специфични критерии чрез тях се обективизира професионалната 
етиология на професионалното търсене. 
Обемът от изследване включва следните диагностични процедури: 
- подробна професионална анамнеза; 
- професионалната характеристика и извършеното проучване за 
професионалната болест, при което в бъдеще се опише професионален 
маршрут на пациента, спецификата на упражняваната от личността 
професия, наличните рискове за здравето на неговите фактори от 
работната среда, за които са възможни обективни доказателства, 
резултати от завършени проучвания от лицензирани за целта 
лаборатории. Чрез последните обекти се използват при пациенти 
инхалаторен алерген към това лице е професионално експонирано и т.н.; 
- резултатите от резултатите от образователните, белодробни, 
имунологични и хисто-морфологични изследвания; 
- положителен елиминационен тест, който е валиден за острата форма на 
изпитването; 
- положителен колективен ( епидемиологичен тест ) , който се доказва 
по-висока често при заболяванията от ХСП работници, професионално 
експонирани на еднотипни инхалаторни алергени и субстанции. 



18 
 

Диференциална диагноза 
В острия стадий се пр ави с "простудно" с аболяване: чести пневмонии и 
атопична /екзогенна/ бронхиална астма. 

 
Таблица 3. Дифференциал на диагнозата между екзоген на бронхиална 
астма и екзогенен алергичен алвеолит. 

 
 

Разграничаването от алергичната бронхопулмонална аспергилоза е труд 
но — при нея се доказва преципитини и кожна реакция от Артюсов тип 
към Aspergillus фумигатус . От значение са следните критерии: 

1. Астматични пристъпи 
2. Еозинофилия в периферната кръв 
3. По ложителна ран на всяка реакция към алергена 
4 . Повишени серумни Ig Е  
5. Централни /на големи бронхи/ бронхиектазии 
6. Доказване на A . fumigatus в храчката 
В хроничния стадий диференциалната диагноза се прави с белодробни -

интерстициални фибрози с друга етиология. 
 

Лечение  
Първата мярка е прекратяване на контакта с подозирането професионален ал 
ерген. Това е достатъчно, особено при леките остри форми на ХП . 
Острата форма на ХП се лекува с преднизолон 40 - 60 мг. през устата с н 
амаляване на дозата в зависимост от постигнатия ефект и общата 
производителност 2 - 4 седмици . Хроничната форма с раз вита на белите 
детайлни фиброза и дихателната недостатъчност се лекува ком плексно както 
белодробната интерстициална фиброза, но се прибавя я преднизолон в 
съответната доза. Инхалаторните кортикостероиди (ИКС), за ра з лика от 
астмата, тук не са ефикасни. При дихателни и сърдечни се използват 

Критерии Астма Алергичен алвеолит 
Фамилна анамнеза за 
атопия 

да не 

Локализация на процеса малки бронхи и 
бронхиоли

алвеоли интерстициум 

Начало след контакта с 
алергена 

веднага 4-8 часа при острата 
форма 

Аускултация сухи свиркащи хрипове крепитации 
Рентген без промени дребни петнисти 

инфилтрати 
Спирометрия обструкция рестрикция 
Антитела в серума увеличени Ig Е преципитиращи — Ig G 
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кислородно и кардиотонично лечение, а трудоспособността на болницата се 
определя от НЕЛК, респективно НЕЛК. 
 
 

АЛЕРГИЧЕН РИНИТ 
( АР ) 

 
Значение, значимост, влияние върху качеството на живота 
 Алергичният ринит (АР) е хронично, рецидивиращо, неинфекциозно 
нарушение на носната мукоза в резултат на IgE-медиирана алергична 
реакция. Болестта засяга между 10 и 30% от населението и честотата й 
постоянно расте в световен човек. АР е рисков фактор за развитието 
на астма. 
Той често съпътства синузита, носната полипоза, серозния отит при малки 
инфекция на ГДП деца, нарушения на съня. 
 АР, в тежестта на тежестта си, има съществено въздействие върху 

качеството 
на живота на пациентите. Болестта повлиява психическото им състояние, 
нарушаването на социалните им връзки има значима икономическа тежест 
само за отделния пациент и неговото семейство, но и за обществото като 
цяло. 
 Лечението и контролът на изследването, в най-общ вид включва 
следните компоненти : обучение на пациентите, оздравяване на 
околната среда, медикаментозно лечение и имунотерапия. 
  
Епидемиология 
Разпространението на алергичния ринит сред възрастните е между 10 и 
30%, а при децата достига до 40%. Епидемиологичните проучвания сочат, 
че често при болестта непрекъснато нараства. По данни на СЗО 400 
милиона души страдат от АР. Според Центъра за контрол и превенция на 
заболяванията в САЩ честотата на АР е от 3 до 19%, като през 1996 г. са 
регистрирани 23.7 милиона души с АР. Като цялата болест засяга между 30 
и 60 милиона души годишно. При децата се среща по-често при момчетата, 
но с годините съотношението се извежда. В 80% от случаите АР се развива 
преди 20-ата година. АР е причина за 16,7 милиона посещения в лекарски 
кабинети годишно. В Европа по данни от Проучване на респираторното 
здраве на Европейската общност честотата на АР е между 4 и 32%. По 
данни от началото на 2011 г. честотата на алергичния ринит е между 30 и 
40%. Показателни за по-голямото разпространение и социална значимост 
на изявените данни по-долу: 

 Алергичния ринит засяга между 10 и 20% от популацията по света 
1 
(РБ 

18,1 
2 
- 39,3% ( 95% CI ) 

3 
) 
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 Социалното значение на нивото, което е голямо, тъй като като страда от 

най-големите хора в млада възраст и трудоспособна възраст 
4
 

 3,5 милиона дни отсъствие от работа, 2 дни отсъствие от училище и 28 

милиона дни на намалена работоспособност годишно в САЩ 
5
 

 Значителни се казва, като АР е фактор и за развитието на коморбидни 

състояние като астма, синузит и др. ефект 
5
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Студен въздух 

Хормонални: 

 Хипотиреоидизъм 
 Акромегалия 
 Бременност 

Медикаменти: 

 Аспирин 
 β блокери 
 резерпин, 
 АСЕ инхибитори 
 Контрацептиви 

Наркотици (кокаин) 

Емоции 

Рискови фактори за развитието на АР са : 
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  семейната обремененост с алергични състояния 
 повишеното ниво на общите IgE в ранна възраст 
 повишените нива на специфични IgE, доказани с кожни или 

серологични проби 
Алергени, отговорни за сенсибилизацията при АР най-често са: 

 кърлежите на домашния прах 
 плесените 
 животински епители и насекоми (предизвикващи целогодишните 

оплаквания) 
 растителните полени – тревни, дървесни, от плевели (отговорни за 

сезонните оплаквания) 
 
Патогенеза и патофизиология 
Заедно с алергичната бронхиална астма, алергичният ринит принадлежи 
към т.нар. атопични болести. Атопията е генетично обусловено състояние 
при което организмът произвежда специфични IgE в по-голям размер 
количества. IgE се свързва с мембраната на ефектните клетки (главно 
мастоцити) в ценните органи. Този процес се развива при първата 
среща на организма със организма алерген и се нарича сибилизация. В 
резултат на това, мастоцитите в носната мукоза при повторна среща с 
алергена го разпознава, дегранулира и освобождава както 
предварително синтезирани медиатори – хистамин, химаза, кининогеназа, 
хепарин, така и новообразувани – простагландин D2, цистенил 
левкотриени. Последните се освобождават и от еозинофилите, базофилите, 
макрофагите и предизвикват едем, ринорея, хипертрофия на мукозата, 
секреция на мукуса, вазодилатация и назална обструкция. Дразненето на 
сензорните нерви води до сърбеж, кихане и увеличаване на конгестията. 
Описаната ранна реакция на алергичната реакция е последвана фаза от 

т.нар. късна, 
която започва 4-8 часа след срещата с алергена и се отличава с конгестия, 
зад носно стичане, чувствителност на носната лигавица към 
неспецифични дразнители на околната среда, нарушение на обонянието. 
Честите и повтарящи се срещи с алергена инфилтрация на 
лигавицата с в ефекти ефекторни клетки понижават необходимото 
количество от него за развитие на алергична реакция. 
Имунологични характеристики на алергичния ринит са свързани с 
отделяните от Th-2 цитокини – IL-3, IL-4, IL-5, IL-13 и GM-CSF. Ключова 
В процеса на алергичната активност има IL-4, който „дирижира“ синтез на 
IgE, струпането на еозинофилите и мукусната продукция. От друга страна, 
IL-8 е отговорен за миграцията на неутрофилите. Именнозатова се 
провежда изследванията на различни лекарства за въздействие върху тези 
два цитокина. 
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Ограничението на въздушния поток е основното функционално следствие 
при АР и БА. Ефектите на медиите имат отношение към алергичните 
ефекти се свеждат до : 

 Стимулирайте използването на хистамин в ранната фаза; 
 Подтискайте интерлевкините (IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13) 
 Инхибирайте използването на TNFα 
 Подтискане на производството на GM-CSF 
 Инхибирайте използването на IFNγ 
 Инхибирайте използването на триптаза 
 Инхибирайте използването на левкотриени 
 Инхибирайте удобството на простагландини D2 

В процеса на първоначалната алергична сенсиизация, пациентът образува 
IgE антитела срещу външни алергени (полени, плесени, животински 
пърхот, хлебарки, домашни микрокърлежи и т.н.) и развива повишената 
чувствителност спрямо тези вещества. При последваща експозиция, 
симптомите на АР възникват IgE-медиирано от назалната мукоза. 
Патофизиологично, отговора при АР може да се раздели на2 изявени фази: 

1. Ранна фаза, проявяваща се минути след експозицията на алергени. 
Алергените се свързват с IgE антитела и създават клетките на 
въздействието (мастоцити, базофили). IgE медиираната дегранулация при 
мастоцити и базофили води до бързото отделяне на медиатори: хистамин, 
триптаза, химаза, кинини и хепарин; синтезиране на левкотриени и 
просталандин D2, причинявайки заболявания, свързани с ранната фаза на 
АР, а именно: 

 повишаване на секрецията на носните лигавични жлези 
 повишаване на пермеабилитета на кръвоносните съдове, с последваща 

вазодилатация, която води до още по-силна обструкция/конгестия на 
носната лигавица 

 стимулирането на сензорните нерви засилват кихането и сърбежа в 
носа. 

2. Късно-фазова алергична реакция 
Привличат се допълнителни и други клетки на прилагането 4-8 часа след 

първата фаза (еозинофили, неутрофили, Т-лимфоцити, макрофаги) в 
назалната лигавица. Мигрираки в тъканта, отделят допълнителни 
медиатори на тези клетки. Това води до хронично протичане – късна фаза 
и се предизвикват същите симптоми както в ранната фаза, като назалната 
конгестия /обструкция/ става водещ симптом. Системните ефекти на 
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действието водят от своята страна до умора, сънливостта и 
неразположението, които са за пониженото качество на живота. 

 
Асоциация между алергичния ринит и астмата. Концепцията за 
„един дихателен път – една болест“ (ARIA) 
АР е най-често срещаната форма на неинфекциозните ринити. 
Той е част от т.нар. "алергичен марш" – последователна проява на трите 
големи атопични болести (атопичен дерматит, ринит и астма) от ранна 
детска до зряла възраст. Той е най-чест през училищните години, а преди 
друга година почти не се среща. През последните 20 години особено 
внимание се отделя на добрата известна връзка между горните и долни 
дихателни пътища. 
Днес се приема, че над 80% от астматиците имат ринит и 10-40% от хората 
С ринит страдат от астма.  У нас при 70% от астматиците се инсталира 
ринит, а често при астмата при пациенти с АР е 21%. 
Причините за асоциацията между астмата и ринита са изложени по-долу : 
 Един къв цилиарен епител 
 Асоциирани с алергия 
 Подобни алергени 
 Генетично предразположение- атопия 
 Възможен патофизиологичен възможен сино-бронхиален рефлекс 

Тези факти са в основата на заболяването при единния дихателен път, въпреки 
че има някои различия между ринита и астмата.  
 
КЛАСИФИКАЦИИ 
 
Етиологична класификация на ринитите: 

 алергичен 
 неалергичен (идиопатичен, вазомоторен) 
 лекарствено-индуциран 
 неалергичен с еозинофилия (NARES) 
 густаторен ринит (вкусителен ринит) 
 атрофичен 

 
Съвременна класификация на АР 

(ARIA УКАЗАНИЯ - АЛЕРГИЧЕН РИНИТ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ 
ВЪРХУ АСТМА) 

Първите основани на доказателства за насоки за класификация, диагностика и 
лечение на алергичен ринит - "Алергичният ринит и връзката му с астмата" 
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(ARIA) представя нова класификация на болестта, основана на тежестта и 
често при пациентите: 

 Лек интермитентен 
 Лек персистиращ 
 Умерен/тежък интермитетен 
 Умерен/тежък персистиращ 

 

■ Класификация на ARIA 

Според тази съвременна класификация АР бива тип-интермитен или 
персистиращ, според проследяването на периода през който пациентът има 
пациенти: 

 Интермитетен – с проследяване на лечението по-малко от 4 дни на 
седмицата и по-малко от 4 седмици годишно 

 Персистиращият – с увеличаването на страданието повече от 4 дни на 
седмицата и повече от 4 седмици годишно 

Според тежестта на тежестта АР бива 

 Лек – при които пациентите имат нормален сън, нормални ежедневни 
дейности-спорт и развлечения, нормална работа или учебни 
занимания. 

 Умерено тежък / тежък, който се изявява с безпокойствения сън, както 
и с нарушения, намалява активността през деня, ограниченията при 
спорт и в свободното време, ограниченията при работа и в учебния 
процес. 

 

Така пациентите могат да бъдат категоризирани в 4 групи, от това колко 
често изпитвате зависимостта на АР и колко тежки са тези пациенти: 

1. Лек интермитентен 

2. Лек персистиращ 

3. Умерено тежък / тежък интермитентен 

4. Умерено тежък / тежък персистиращ. 

Всичко още в клиничната практика се използва и по-старата 
класификация, която разделя АР на сезонен АР и целогодишен АР: 
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Сезонен алергичен ринит (SAR - Seasonal Allergic Rhinitis) – „сенна 
треска“, „сенна хрема“ е алергично състояние, предизвикано от 
експозицията на сезонни алергени (т.нар. out door allergens, напр. тревни и 
дървесни полени). 

Целогодишен алергичен ринит (Perennial Allergic Rhinitis) – предизвиква 
се от постоянно наличните в околната среда алергени (т.нар. in door 
allergens, напр. микрокърлежи в домашнияпрах, животински алергени). 

■ Други видове ринити 

Професионален алергичен ринит 

Инфекциозни ринити : 

а/ остър инфекциозен ринит – той е общовирусен и малко с последваща 
вторична бактериална инфекция 

б/ хроничен инфекциозен ринит – при наличие на заболяване над 8-12 
седмици и често със заболяване на синусите 

Други ринити (неалергични и неинфекциозни): 

а/ идиопатичен – той е целогодишен с неизвестен причинител. Може да се 
провокира от студен въздух и негативни емоции 

б/ ринит с носни полипи – среща се при астма и непоносимост към 
аспирин и други НСПВС; както и при непоносимост към НСПВС без астма 
хронични инфекциозни риносинуити 

в/ професионален неалергичен или „окупационен“ алергичен ринит – при 
експозиция на алергени на работното място, като може да бъде 
спорадичен, сезонен или целогодишен : 

– при работещи с животни (ветеринари, фермери) 
– при работещи на открито 
– работещи с дървесина, латекс, киселинни анхидриди, лепила и др. 

г/ хормон – по време на бременност и пубертет; дисфункция на 
щитовидната жлеза 

д/ медикаментозен – при продължителна употреба на капки за нос, 
смъркане на кокаин, приемане на различни медикаменти като 
антихипертензивни, орални контрацептиви, НСПВС 
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е/ ринит изискван от храни – например при хронично горене на лютиви и 
храни и алкохол 

ж/ “емоционален” ринит – предизвиква се от стрес и сексуална възбуда 

Причината за промяната на класификацията е основната връзка 
с честотата на проявата, а именно : 
1. В някои случаи вместо полени и плесени може да има целогодишен 
сезонен характер. 
2. Проявете на битовата сенсибилизация може да не е с целогодишен 
характер, а само в определени периоди на годината. 
Тежестта и проследяването на лечението на са различни при 
обичайните пациенти, поради което новата класификация е с частен 
клинико-терапевтична насоченост.  
Тежък персистиращ е ринитът, когато оплакванията са непълно 
контролирани, въпреки това адекватно (ефективно, безопасно и 

приемливо) 
медикаментозно лечение съобразно приетите насоки. 
Важен момент в предлаганата нова класификация е обвързване на тежестта 
на болестта не само със степента на проява на основни клинични 
пациенти, но и с пациенти на допълнителни психически нарушения, 
влошаване на всекидневните професионални и учебни дейности, 
нарушение на съня, пълноценното използване на свободното време за 
спорт, социални връзки и почивка. В предлаганата класификация 
нарушението на качеството на живота на пациентите с АР заема важно 
място при определяне на тежестта на страданието. 
 
Клинична картина 
Най-често при АР се проследяват следните заболявания: 

 назална конгестия 
 предна и задна ринорея 
 кихане 
 сърбеж 
 стичане на секрет по задната стена на фаринкса (post nasal drip) 
 
Клинични форми/типове АР 
Различават се два клинични типа алергичен ринит. 
● Клинична характеристика на първия тип, известна в литературата още 
като тип „SNEEZERS AND RUNNERS”, тъй като като при него 

преобладават 
кихането и обилната водниста ринорея ( кихащи, с капещ нос ) e следната : 

– Сърбеж в носа 
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– Кихане 
– Водниста ринорея 
– Назална конгестия(вариабилна) 
– Циркаден ритъм (по- зле през деня) 
– Често асоциирани с конюнктивити (риноконюнктивит) 

● Клиничните прояви при този тип, известен като тип „BLOCKERS”, 
поради преобладаването на назалната конгестия (запушен нос), са : 

– Рядко или нищощо кихане 
– Липса на сърбеж 
– Гъст слузен секрет с постназален дрип 
– Константни оплаквания (по- зле през нощта) 
– Преобладава назалната конгестия 

 

Диагностични процедури 

 Анамнеза 
 Клинична картина 
 Общ физикален и целенасочен алергологичен статус 
 Попълване на валидирани въпроси и тестове от специалисти и 

пациенти 
 Кожно-алергични проби 
 Хематологични изследвания – СУЕ, хемоглобин, хематокрит, 

еритроцити, левкоцити, левкограма 
 Определяне нивата на еозинофилите в кръвта и носния секрет 
 Определяне нивата на общия IgE 
 Определяне нивата на антиген специфичните Ig Е 
 Микробиологично изследване на проба от ухо, нос, гърло и ларинкс 
 Образни изследвания на ценните структури ( рентгенография на 

синусите, КТ, ЯМР ) 
 Назално функционално изследване ( риноманометрия, акустична 

ринометрия, назални провокационни проби, индиректна 
ларингоскопия ) - чрез специалист по ухо-носно-гърлени заболявания 

 Оценка алергичния характер на пациентите, наличие на съпътстващи 
алергични заболявания диагностика, лечение, контрол и наблюдение 
– в колабор специалист алерголог 
 

Диференциална диагноза на АР 
 Риносинузити с или без носни полипи 
 Девиация на септума 
 Хипертрофия на конхите 
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 Хипертрофия на аденоидите 
 Анатомични вариации на носните и околоносните кухини 
 Наличие на чуждо тяло 
 Тумори 
 Грануломатозни състояния 
 Цилиарни дефекти 
 Цереброспинална ринорея 

 
Принципи и методи на лечение на АР 
Съгласно ARIA лечението на алергичния ринит включва следните 
елементи: √ обучение на пациента 
√ профилактика и превенция 
√ оздравяване на околната среда 
√ медикаментозно лечение 
√ имунотерапия 
 
Нива на превенция при АР   
 Първата преференция се изразява в мерки по отношение на 

групирането с висок риск от развитието на сенсибилизацията, при 
които обаче все още липсват данни за наличието й. 

 Втората превенция представлява предприемане на мерки при лицата и 
групи от населението с показана сенсибилизация, но без клинична 
проява. 

 При наличие на заболяването се проявява се прилага подхожда на 
третичната превенция за отстраняване и отнема дългосрочните ефекти 
от болестта, функционирането на пациентите и улесняването на 
привикването с хронично състояние. 

Лечението на алергичния ринит има за цел : 
  Облекчаване на лечението 
 Изолиране и елиминиране на етичните фактори 
 Повлияване на асоциираните болести напр. синузит, астма, 

конюнктивит 
 Подобряване на качеството на живота на пациентите 

 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил : Доц. д-р Светлан Дерменджиев, дмн 
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