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ВЪВЕДЕНИЕ 

Алергичните респираторни болести засягат стремително нарастващ 

брой пациенти в световен мащаб. Значението на алергичния ринит (АР) се 

определя от широкото му разпространение и огромно въздействие върху 

качеството на живот на отделния индивид и влиянието върху обществото 

като цяло. Висока цена за лечение и загуба на трудоспособност са фактори 

пряко свързани с икономиката и определят Алергичния ринит и 

Бронхиалната астма (БА) като социално значими болести.  

Връзката между горни (ГДП) и долни дихателни пътища (ДДП) се 

приема за доказана. Двата отдела на респираторната система 

функционално се допълват с подчертано протективна роля на носа върху 

белия дроб.  

Въпреки нашите познания за физиологичните функции на ГДП и 

определянето на АР като рисков фактор за бронхиална астма, все още 

липсват задълбочени познания за влиянието на АР върху белия дроб чрез 

съвременни молекулярни и генетични методи на изследване. Данните в 

литературата предоставят епидемиологични, анатомични, физиологични, 

имунопатологични, патофизиологични, етиологични и терапевтични 

доказателства подкрепящи концепцията за единния дихателен път (ARIA). 

Все повече данни се натрупват от проучвания на молекулярно ниво 

определящи зависимостта на алергичното възпаление на ДДП от 

алергичното възпаление на ГДП от една страна и влиянието на АР върху 

белия дроб от друга. 

В последните години се установи, че „наивни” CD4+ клетки могат да 

се диференцират в TH17 популация продуциращи IL-17 и това доведе до 

ревизия на класическата TH1/TH2 парадигма. TH17 имат отношение към 

патогенезата на класически разпознаваните TH2-медиирани алергични 

болести. 
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Ключово предизвикателство на високотехнологичните медицински 

изследвания в областта на генетиката е изясняване произхода на 

атопичните болести чрез идентифициране на гени определящи 

предразположение към болестта и механизмите на влияние върху нейното 

развитие.  

Промените в последователността на ДНК се определят като 

полиморфизми и тези от тях, които са резултат от промяна на 1 база се 

наричат единични нуклеотидни полиморфизми (SNPs). Идентифицирани 

са 9 различни полиморфни форми на β2 адренергичен рецептор (β2-AR). 

Основният клиничен интерес е насочен към възможността за влиянието им 

върху регулаторната функция на рецептора и модифицирне на отговора 

към циркулиращи катехоламини или екзогенно приложени β2-агонисти. 

От направения литературен обзор в нашето изследване се оформиха 

следните важни дискусионни въпроси: 

• Не е провеждано проучване у нас върху пациенти с АР за наличие на 

неспецифична бронхиална хиперреактивност (БХР). 

• Не е изследвано у нас влиянието на АР върху дихателните параметри на 

дишането и предсказващата роля за БХР. 

• β2 адренергичният рецептор (β2-AR) и всички негови генетични 

варианти са описани и много клинични изпитвания са посветени на 

регулацията на тонуса на бронхите, БХР и респективно БА, но не е 

провеждано генетично изследване за полиморфизъм в гена на β2-

адренергичния рецептор след доказване на бронхиална хиперреактивност 

при пациенти с АР. 

• Не е провеждано флоуцитометрично изследване за IL-17 от CD4+ Т 

лимфоцити при пациенти с АР в България. 

• Дискусионен е въпросът за влиянието на теглото върху АР и липсват 

сведения за връзката между Body Mass Index (BMI), атопия, IL-17 и 

генетичен полиморфизъм на β2-АР. 
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В опит да осмислим механизмите на взаимодействие между горните 

и долни отдели на дихателната ситема и причинно-следствените връзки 

между тях изследвахме голяма група пациенти с АР. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на дисертационния труд е да се проучи влиянието на АР върху 

неспецифичната бронхиална хиперреактивност и дихателната функция. 

За постигане на тази цел си поставихме следните задачи:  

1. Да се определи честотата на сенсибилизация на група болни с 

ринитна симптоматика чрез кожно-алергични тестове с битови и 

поленови алергени. 

2. Да се анализира влиянието на АР върху стойностите на 

функционалните показатели на дишането. 

3. Да се установи честотата на бронхиална хиперреактивност при 

пациенти с алергичен ринит чрез провокация с метахолин. 

4. Да се определи количествено влиянието на BMI и други фактори 

(пол, алергенна сенсибилизация, продължителност на оплакванията) 

върху дихателните параметри и изявата на повишена БХР при 

пациенти с алергичен ринит. 

5. Да се проучи наличието на полиморфизъм на β2 адренергичен 

рецепторен ген на 16 аминокиселинна позиция при болни с АР (с/без 

БХР) и контролна група здрави лица. 

6. Да се изследва еx vivo секерцията на IL-17 от CD4+ лимфоцити чрез 

флоуцитометричен метод при пациенти с АР. 

7. Въз основа на резултатите от научното проучване да се разработи 

комплексен алгоритъм за диагностично поведение при пациенти с 

алергичен ринит. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. ПАЦИЕНТИ 

В проучването са включени 335 лица (пациенти и контроли). 

Изследваните пациенти са подбрани от лекуваните в Клиниката по 

Алергология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски”-Плевен и от Алергологичен 

кабинет на Диагностично-Консултативен Център – ІІ Плевен в периода от 

месец февруари 2007г. до декември 2010г. На всеки пациент беше 

съставена индивидуална карта, в която са отразени: възраст, пол, тегло, 

давност на оплакванията и данни от всички проведени изследвания.  

В проучването са включени следните групи пациенти. 

1.1. Група І. 

 265 пациенти с умерен-тежък и тежък-персистиращ (според 

критериите на ARIA) алергичен ринит на средна възраст 36,85 ± 12,21 

години (минимум - 18; максимум – 59 год.). Разпределението на 

стойностите за възрастта по пол показва: средна възраст на жени: 38,53 

год.±11,62 и средна възраст на мъже: 33,10 год.±12,72. На всички пациенти 

беше осъществено кожно-алергично тестуване, спирометрично изследване 

(ФИД) и бронхопровокациенен тест с метахолин. 

1.2. Група ІІ.  

50 пациенти с АР от група І на средна възраст 37,52±12,2 (29 жени и 

21 мъже) и с данни за повишена БХР за провеждане на генетичен анализ на 

β2 адренергичен рецепторен ген за полиморфизъм на 16 аминокиселинна 

позиция. Критерий за включване в тази група беше резултатът от 

проведения метахолинов тест с данни за тежка степен на БХР според 

стойностите на РС20. 

1.3. Група ІІІ.  

50 (35 жени и 15 мъже) пациенти с АР от група І без данни за БХР от 

метахолиновия тест за генен анализ на β2-АР на средна възраст 

37,68±12,82. Целта при оформяне на групи ІІ и ІІІ беше да се сравни 
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фенотипната изява на генетичен полиморфизъм на β2-АР ген при болни с 

АР с/без БХР. По този начин подбрани пациентите от група ІІІ биха могли 

да се приемат като контролни за пациентите от група ІІ освен здравите 

(доброволци) лица. 

1.4. Група ІV. Контролна група. 

Като контролна група за ДНК анализ бяха използвани 40 здрави лица 

(доброволци) –на средна възраст 40,1±9,2. 

1.5. Група V. 

61 пациенти от група І с АР. Групата на изследвани болни по 

отношение на IL-17 беше подбрана на случаен принцип от общата група 

265 пациенти с алергичен ринит. Единствен критерий за включване в 

групата беше сенсибилизация към повече от 1 алерген от кожно-

алергичното тестуване. Средната възраст в тази група беше 36,25±12,8. 

1.6. Група VІ. Контролна група. 

Като контролна група за флоуцитометричното изследване на IL-17 

бяха използвани 30 здрави лица (доброволци) – на средна възраст 

35,73±8,3. 

2. МАТЕРИАЛИ 

2.1. Алергени, реактиви, кръв и апаратура 

2.1.1. Алергени 

За кожно-алергичното тестуване бяха използвани 28 стандартни 

алергенни разтвори. Използваните алергенни препарати за диагностика са 

произведени от „ Бул Био-НЦЗПБ” и „Stallergеnеs”:  

• Dermatophagoides pteronyssinus 

• Dermatophagoides farinae 

• Пух и пера 

• Косми от котка 

• Косми от куче 

• Групов тревен 

• Групов дървесен І 
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• Групов дървесен ІІ 

• Групов дървесен ІІІ 

• Групов пролетен 

• Групов летен 

• Групов късно летен 

• 3 треви 

• 5 треви 

• Житни треви 

• Брезови дървета 

• Букови дървета 

• Върбови дървета 

• Амброзия  

• Обикновен пелин 

• 12 треви 

• Алтернария 

• Аспергилус 

• Фузариум 

• Пеницилиум 

• Хлебарки 

• Пчела 

• Оса 

2.1.2. Използвани реактиви 

2.1.2.1 Метахолин 

Разтвори на Метахолин хлорид бяха приготвени от търговски прах 

(Methacholine chloride; 98%; abcr GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Германия) и 

(Provocholine 100 mg; Methapharm inc.). 
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Първата стъпка беше изготвяне на изходен разтвор от 16mg/ml 

метахолин в 50 ml 0,9% физиологичен разтвор (pH 4,8). Допълнително се 

изготвяха различни концентрации съдържащи 0,03 mg/ml; 0,06 mg/ml; 

0,125 mg/ml; 0,25 mg/ml; 0,5 mg/ml; 1 mg/ml; 2 mg/ml; 4 mg/ml; 8 mg/ml 

метахолин. 

2.1.2.2 За Il-17 

За изследвне на IL-17 бяха използвани следните реактиви на фирмата 

Becton Dickinson, USA: MoAb CD4 FITC, HU IL-17A PE MAB, Golgi Plug 

protein transport inhibitor (съдържащ Brefeldin A), Cytofix/CytoPerm. Phorbol 

Myristate PMA Sigma.  

2.1.2.3 За ДНК полиморфизъм 

Рестриктаза Nco І 10 IU/µl (Fermentas UAB, Vilnius, Lithuania), 

Genome DNA Isolation kit -солева екстракция (LKB - София) Taq 

Polymerase (ELТA 90), PCR nucleotide mix (LKB - София), Proteinase K 

(ELТA 90), Agarose DNA grade (Биосистеми ООД). 

2.1.3. Кръв 

2.1.3.1 За флоуцитометрично изследване за IL-17 се използваше свежа 

цяла кръв (3 ml) в BD Vacutainer (K2E 5,4mg). 

2.1.3.2 За ДНК анализ на β2-АР ген за полиморфизъм на 16 

аминокиселинна позиция се вземаше 5 до 7 ml кръв и се смесваше с 35 ml 

еритроцит лизиращ буфер в епруветка от 50 ml. Следват стъпки по работен 

протокол за изолиране на ДНК. След изолиране на ДНК се прилагаше 

работен протокол за анализ на мутацията β2-AR Arg/Gly (заместване на 

див тип Arg с Gly). Протоколът включва амплификация, рестрикционен 

анализ и агарозна гел електрофореза. 
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Кръв за изследване се вземаше след информирано съгласие на 

всички пациенти и здрави доброволци. 

2.1.4. Използвана апаратура 

2.1.4.1 Функционалното изследване на дишането се провеждаше със 

спирометър SPIROVIT SP-1, SCHILLER – Швейцария. 

2.1.4.2 Метахолинов тест за наличие на неспецифична бронхиална 

хиперреактивност: Спирометър SPIROVIT SP-10 of SCHILLER, 

Switzerland, Копие на небулизатор на фирма „English-Wright” изработен в 

МА София, Развойна техническа база. Небулизаторът е калибриран и е с 

производителност 0,13 мл/мин (0,26 мл/2 мин.). 

2.1.4.3 За флоуцитометрично изследване на IL-17 беше използван FACSort 

с аргонов лазер на фирмма Becton Dickinson, USA. 

3. МЕТОДИ 

3.1. Кожно-алергични проби (КАП) 

Използвана беше техника чрез убождане (prick test). На всички 

пациенти беше спряна терапията с антихистаминови препарати най-малко 

за 10 дни преди изследването в зависимост от групата им. Хистамин и 

физиологичен серум се използваха като положителна, респективно 

отрицателна контрола. Отчитането се извършваше на 20 минута по размера 

на папулата и еритема в мм. Измерваха се най- големия и най-малкия 

диаметър и от тях се изчисляваше средния диаметър в мм. Стойности на 

папулата ≥3 мм се приемаха за положителен резултат. 

3.2. Функционално изследване на дишането. 

Спирометричното изследване беше проведено на всички 265 болни с 

АР. Спирометрията беше извършена по възприетите стандарти чрез 3 

възпроизводими измервания, по време на които пациентът в седнало 

положение, вдишва максимално и след това бързо издишва в максимална 

степен до пълно издишване. Под внимание бяха взети следните параметри:  
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• Форсиран витален капацитет (ФВК). 

• Форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1). 

• Максимален среден експираторен дебит – скоростта на издишване по 

време на средните 2/4 от издишването на виталния капацитет (МСЕД 25-75) 

или FEF25-75. 

• Върхов експираторен дебит (ВЕД). 

• Индекс на Тифно. 

3.3. Количествена оценка на теглото чрез Боди Мас Индекс (BMI) по 

формулата: BMI=тегло/височина м
2 
. 

3.4. Метахолинов тест 

Тестът за оценка на неспецифична БХР се провеждаше съгласно 

работен протокол като всеки пациент беше оценяван по отношение 

наличие на относителни и абсолютни противопоказания [Табл. 1]. 

Табл. 1 Противопоказания за Мх тест 

Абсолютни Относителни 

ФЕО1 < 50% от предвиденото или 

<1,0 L 

ФЕО1 < 60% от предвиденото или 

< 1,5 L 

миокарден инфаркт или инсулт 
през последните 3 месеца 

невъзможност за провеждане на 
приемлива по качество 

спирометрия  

неконтролирана хипертония бременност 

анамнеза за аорта аневризма настояща употреба на 
холинестеразни инхибитори 

Освен съображенията за абсолютните и относителни 

противопоказания за провеждане на теста бяха взети под внимание 

приеманите медикаменти до момента на провокационния тест. Критерий за 

оценка на теста беше РС 20: концентрацията на метахолин в mg/ml , при 

която ФЕО1 се понижава с 20%. При достигане на стойност на ФЕО1 

равна или по-малка с 20% от изходната, тестът се отчиташе като 

положителен. При достигане на концентрация 16,0 мг/мл и липса на 

отчиташе като отрицателен. 
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3.5. Метод за ex vivo флоуцитометрично определяне на IL-17 след in 

vitro стимулиране 

Кръвните проби бяха обработени съгласно методичните указания на 

фирма Becton Dickinson и съобразени с разработена методика за анализ на 

цитокинна секреция от in vitro активирани CD4+ лимфоцити чрез 

флоуцитометрия от авторски колектив с водещ изследовател Giorgio 

Ciprandi, 2010 год. 

Периферна свежа цяла кръв се разрежда с RPMI 1640 (invitrogen). 

След това се активира с Phorbol Myristate PMA и се инкубира за 5 часа при 

37º темп., като на първия час от инкубацията се прибавя 1 µl Golgi Plug 

protein transport inhibitor. След инкубация и измиване следва повърхностно 

оцветяване чрез MoAb FITS Anti-Human CD4 (BD Pharmingen) с 

последваща фиксация и пермеабилизация с Cytofix/Cytoperm. 

Вътреклетъчно оцветяване се осъществява чрез добавяне на MAB PE anti-

Human IL-17A BD Pharmingen. След финално инкубиране, измиване и 

фиксация с 1% формалдехид кръвните проби се съхраняват на 4ºС до 

флоуцитометричното отчитане. 

3.6. Молекулярно – биологичен метод за определяне полиморфизъм 

на (β2-АР) ген на 16 аминокиселинна позиция 

• Изолиране на ДНК от венозна кръв по метода на солевата екстракция. 

• ДНК анализ за определяне носителството на полиморфизма Arg16Gly в 

гена на β2-AR  

• Полимеразна верижна реакция – специфичността се определя от 

последователността на на използваните двойки праймери (специфичност 

99,8%). 

• Рестрикционен анализ за наличие на полиморфизма Arg16Gly- 

специфичността се определя от използваната ДНК-ендонуклеаза 

(рестриктаза). 

• Агарозна гел електрофореза – за идентифициране продуктите от 

рестрикционната реакция. 
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3.7. Статистически методи 

Данните от поучването са обработени със софтуерните 

статистически компютърни приложни програми EpiInfo 2008, Statgraphics 

v 3.5.1 и SPSS for Windows v.13.1 и EXCEL. 

За доказване достоверността на резултатите и установяване на 

статистическите закономерности и връзки между изследваните явления, се 

използваха следните статистически методи: 

• Изчисляване на основните показатели – относителен дял, средна 

стойност, медиана, стандартно отклонение; 

• За определяне на статистическа достоверност, при сравняване на 

количествени променливи при две независими извадки с еднакви 

дисперсии и нормално разпределение на данните, са използвани като 

взаимнозаменяеми, в зависимост от подреждането на данните в електронен 

вид – F-тест на Fisher (ANOVA). 

• За определяне на статистическа достоверност при сравняване на 

количествени променливи при независими извадки с малък брой случаи и 

разпределения, различни от нормалното е приложен FET (Fisher Extract 

test). 

• За изследване на взаимовръзки между количествени променливи е 

изплозван корелационен анализ с оценка (p) на коефициента на корелация 

(r). 

Всички връзки, зависимости и разлики между изследваните групи са 

установени при ниво на значимост на нулевата хипотеза – p<0,05, 

респективно с гаранционна вероятност по-голяма от от 0,95 (95%). 

Формирането на разграничителна (cut-off point) стойност при 

изследване на IL-17 беше извършено по формулата: средноаритметична 

стойност + 2х стандартно отклонение (M+2SD). 

За оценка на влиянието на редица променливи беше изграден 

логистичен регресионен модел. Моделът директно оценява вероятността за 

появата на на дадено явление (Probability/y) в зависимост от 
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наличието/отсъствието или величината на дадена независима променлива 

(x). След установяване на наличието на статистическа връзка между 

зависимата променлива и отделните потенциални рискови фактори е 

описана връзката в количествено отношение чрез изграждането на 

логистичен регресионен модел. За някои променливи е съставен модел и 

чрез метода на backword selection бяха елиминирани всички 

несигнификантни фактори. 

Резулатите от проучването са описани чрез таблици и графики като 

количествените променливи са представени със средна стойност, 

стандарттно отклонение или стандартна грешка. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

4. Резултати за честота на АР по Пол, Възраст, Давност на 

оплакванията, Тегло, ФИД, Метахолинов тест и 

Алергенна сенсибилизация 

4.1. Пол 

От хомогенната група на пациенти с Алергичен ринит включени в 

изследването, 82 са мъже (30,9%) и 183 са жени (69,1%) [Фиг. 1].  
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Фиг. 1 Разпределение на пациенти с АР по пол 

Разпределението на пациентите по пол в нашето проучване показва 

превалиране на жените с АР. 

4.2. Възраст 

Средната възраст на изследваните пациенти е 36,85 ± 12,21 години 

(минимум = 18; максимум = 59 год.). Разпределението на стойностите за 

възрастта по пол показва: средна възраст на жени: 38,53 год.±11,62 и 

средна възраст на мъже: 33,10 год.±12,72. При сравнение на тези стойности 

чрез дисперсионен анализ ANOVA (Fisher`s test), се установява 

статитистическа зависимост: (F=11,65; p=0,001). Резултатът показва, че 

жените страдащи от алергичен ринит в сравнение с мъжете са с по-висока 

средна възраст. 
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Обсъждане на резултати за влияние на пол и възраст върху 

АР 

Разпределението на пациентите по пол в нашето проучване показва 

превалиране на жените с АР. През 2009 год. Richard Lux публикува 

преглед на изследванията потвърждаващи факта, че разпространението и 

патогенезата на АР и БА са зависими от възрастта и пола. В нея той 

подчертава, че не са напълно изяснени подробните физиологични 

механизми на свързаните с пола и възрастта промени при алергичното 

възпаление. 

Сравнението на средните стойности за възрастта при жените и 

мъжете в нашето иследване показва тенденция за превалиране на по-

висока средна възраст при жените отколкото при мъжете. Голям брй 

публикации през посредните години сравняват разпространението на 

болестта при деца и възрастни. Проучванията доказват, че жените над 18 

год. по-често са засегнати от мъжете над 18 год. Вероятно хормоналните 

различия определят абнормна IgE медиирана реакция към алергени в по-

голяма степен при жените отколкото при мъжкия пол в зряла възраст. 

Патогенетичните механизми вероятно се модулират от половите хормони с 

напредване на възрастта. 

4.3. Давност на оплакванията 

При селектиране на пациенти за включване в проучването един от 

основните критерии беше продължителност на оплакванията над 2 години 

и комбинации от следните симптоми: запушване на носа, кихане, сърбеж, 

на носа и/или очите, сърбеж на твърдото небце, гърлото и ушите, ринорея. 

В изпитването са включени само пациенти с персистиращи оплаквания от 

АР. 

Давността е представена в години и средната стойност е 5,76±4,3 

год. за всички болни.  

69,1% от изследваните са жени и имат по-висока средна стойност на 

давността на оплакванията в години (5,90±4,4 год), в сравнение с мъжете, 
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които са 30,9% (5,45±4,09 год.), въпреки, че сравнението на тази 

количествена променлива по пол не показва значително различие: [p=0,4]. 

Обсъждане на влияние на продължителност на оплакванията 

върху АР  

През 2007 год. G.Ciprandi et al. публикуваха проучване върху 392 

пациенти, което доказва, че продължителността на симптомите от АР може 

да се определи като рисков фактор за ангажиране на бронхите в процеса на 

алергично възпаление. Ние проверихме тази хипотеза и резултатите от 

нашето изследване не показват статистическо различие, но смятаме, че 

този фактор има значение за клиничното протичане на синдрома алергичен 

ринит-бронхиална астма ангажиращ двата участъка на респираторния 

тракт. 

4.4. Тегло (BMI) 

4.4.1. Честота на BMI при всички изследвани с АР 

Резултатите показват, че 69,1% от изследваната популация с АР имат 

наднормено тегло и 30,9% са с нормално тегло [p=0, 01]. Установеното 

съществено различие показва закономерна зависимост между изследваните 

променливи и може да се направи заключение за влияние на теглото върху 

фенотипната изява на алергично възпаление на ГДП [Фиг. 2]. 
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Фиг. 2 Разпределение на пациентите с АР по BMI 

Сравнявайки обаче BMI по пол в хомогенната група на изследваните 

265 пациенти с АР не се установява статистическо различие, въпреки че 
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67,6% (n=124) от всички жени и 72% (n=59) от мъжете са с наднормено 

тегло. 

4.4.2. BMI и Дихателни параметри 

От всички изследвани болни с АР, 11 имат стойности на ФЕО1 под 

нормата (72,73±5,7). 10 (5,5%) от тях имат наднормено тегло и само 1 

пациент е с нормален БМИ. В групата на болни с наднормено тегло (183), 

173 изследвани лица имат нормални стойности на ФЕО1 [p=0,09].  

МСЕД 25-75 %: 78 (31,8%) пациенти от групата на всички изследвани 

имат по-ниски стойности на дихателния параметър (64,12±15,5). 

Сравнявайки резултатите с данните за BMI, се установява, че 58 (32,8%) от 

тях са с наднорменото тегло и 20 са с нормално тегло (29,4%) [p=0,6]. 

ФВК%: От цялата изследвана група отклонение от нормалните 

стойности за този параметър показват 14 болни с АР (75,64±6,6). 10 от тях 

са с наднормено тегло и 4 са с нормален BMI [p=1]. 

Може да се направи извод, че при сравнение на BMI в отделните 

групи на пациенти с дихателни нарушения, превалират тези с наднормено 

тегло. 

Дихателните параметри сравнени по пол и BMI не показват 

статистически различия. 

Обсъждане влиянието на BMI върху АР  

Все повече епидемиологични доказателства подкрепят хипотезата за 

наднорменото тегло като рисков фактор за развитие на атопични болести и 

в частност АР. Наред с много фактори от околната среда влияещи върху 

развитието на атопичните болести все по-голямо внимание се обръща на т. 

нар. „lifestyle” фактори като диети, алкохолна консумация физическа 

активност и затлъстяване [Hersoug, L.-G., Linneberg A]. Страните от 

Европа в продължение на последните сто години са променили своя 

начина на живот и демографския състав. Населението е променило метода 

на производство от селскостопански в индустриален и стила на живот 
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предимно в модерена градска среда. В резултат се наблюдава нарастване и 

предлагане на разнообразни храни, по-голямо изобилие в храненето, 

намалена физическа активност. Очевидно тези фактори допринасят за 

повишена честота на наднормено тегло и оказват влияние върху промяна 

на модела на болестите в съвременното общество от първични заразни, 

към хронични болести, в които се включват атопичните – АР и БА. Нашите 

резултати подкрепят данните от няколко проучвания за влиянието на 

наднорменото тегло като самостоятелен фактор върху алергичния ринит. 

Вероятно наднорменото тегло води до имунологични нарушения с 

понижен имунологичен толеранс към антигени и превключване на 

имунната система към Th2 цитокинен профил повишаващ риска от 

алергични болести. 

4.5. Дихателни параметри (ФИД) 

4.5.1. Резултати от спирометрично изследване на пациентите с АР – 

средни стойности 

На всички пациенти беше проведено спирометрично изследване 

преди провеждане на бронхопровокационния тест. Под внимание бяха 

взети следните параметри: [Табл. 2]. 

Табл. 2 Средни стойности на дихателни обеми 

Показател Средна стойност над 
80% 

Средна стойност под 
80% 

Р 

ФЕО1/l (n=254) 3,17±0,85   

предск.ФЕО1 3,18±0,77   

ФЕО1% 98,01±18,03 72,73±5,7 (n=11) 0,001 

МСЕД 25-75 (n=167) 3,54±1,10 2,64± 0,9 (n=78) 0,001 

предск. МСЕД 25-75 3,82±0,70 3,73±0,7 0,1 

МСЕД 25-75  в % 89,69±22,75 64,12±15,5 0,001 

ВЕД/l (n=153) 6,15±1,90 4,93 ± 1,23 (n=112) 0,001 

предск. ВЕД 7,35±1,49 7,15±1,36 0,07 

ВЕД% 83,22±16,63 68,5±9,8 0,001 

ФВК/l (n=248) 3,75±1,06 2,73± 0,62 (n=14) 0,001 

предск.ФВК 3,75±0,93 3,63±0,83 0,6 

ФВК% 99,25±16,08 75,64±6,6 0,001 
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Сравнението на средните стойности показва статистическо различие 

при ФЕО1, МСЕД 25-75, ВЕД и ФВК. ФЕО1, ВЕД и ФВК показват по-ниски 

стойности от нормата при малък брой случаи и резултатите не могат да се 

интерпретират като статистически значими.  

Съществена разлика се установява в честотата на МСЕД 25-75. 

4.5.2. Средни стойности на показатели на дишането и давност на 

оплакванията. 

Наличието на спирометрични нарушения при пациенти с 

умерен/тежък персистиращ алергичен ринит е възможен рисков фактор за 

ангажиране на бронхите. Продължителността или давността на болестта би 

могла да бъде прогностичен маркер за включване на ДДП към алергичното 

възпаление. 

На всички пациенти (n=265) беше отчетена продължителността на 

оплакванията в год. Средната стойност на продължителността на 

оплакванията е 5,76±4,3 год. Решихме да проверим хипотезата дали 

дихателните параметри на дишането (нормални и патологични) от 

форсирания експираторен обем (ФЕО1, МСЕД 25-75, ВЕД, ФВК) имат 

закономерна връзка с продължителността на болестните изяви [Табл. 3]. 

Табл. 3 Сравнение между дихателни обеми и продължителност на 

оплакванията 

Дих.параметър Давност Дих.параметър Давност 

≤ 80% ср.стойност 
(год.) 

≥ 80% ср.стойност 
(год.) 

ФЕО1 (n=11) 6,64±6,43 ФЕО1 (n=254) 5,72±4,2 

МСЕД 25-75 (n=78) 5,63±4,24 МСЕД 25-75 (n=167) 6,05±4,5 

ВЕД(n=112) 5,32±4,3 ВЕД(n=153) 6,08±4,3 

ФВК(n=14) 3,64±2,40 ФВК(n=249) 5,91±4,4 

В заключение може да се каже, че данните от нашето изследване не 

показват корелационна зависимост между продължителността на АР и 

респираторните показатели. 
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Обсъждане влиянието на дихателни параметри (ФИД) върху 

АР  

Резултатите показват съществено различие в честотата на FEF25-75. 

Тези резултати съвпадат с изследванията на други авторски колективи. 

Обичайно стойностите за 25% и 75% от форсирания експираторен обем се 

приемат като маркер за обструкция на малките бронхи и според G. Ciprandi 

et al. могат да бъдт предсказващ фактор за БА. Резултатите на Prieto L et al. 

предполагат, че пациенти с ринит и по-ниски стойности на ВЕД е 

възможно да имат субклинични възпалителни промени на ДДП. Нашите 

резултати съвпадат с изводите и на Marseglia GL et al., които също 

определят FEF25-75 (МСЕД 25-75) като ранен маркер за ангажиране на 

малките бронхи при болни с алергия и без данни за астма. Точният 

механизъм на влиянието на АР върху дихателните параметри остава 

неизяснен, но резултатите от нашето проучване подкрепят идеята за 

влиянието на АР върху готвността на ДДП и по-точно малките бронхи да 

отговорят с алергично възпаление на алергенно дразнене. 

4.6. Резултати от Метахолинов тест 

Бронхопровокационен тест с метахолин беше проведен на всички 

265 пациенти. 142 (53,6%) от тях бяха с положителен Метахолинов (Мх) 

тест, а 123 (46,4%) не отговориха на бронхопровокацията и бяха отчетени 

като пациенти с отрицателен метахолинов тест [Фиг. 3]. 
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Фиг. 3 Разпределение на пациентите с Мх+ и Мх- тест 

Пациентите бяха разделени в 3 групи: с лека, с умерена и с тежка 

степен на БХР според PC 20. 

В групата на изследваните лица с положителен метахолинов тест, 

66,2% са жени и 33,8% са от мъжки пол, а в групата на пациенти с 

отрицателен метахолинов тест, 72,4% са жени и 27,6% са мъже. 

Сравнението между позитивни и негативни пациенти по отношение на Мх 

тест и пола, не показва статистически значима разлика (p=0,1).  

4.6.1. БХР и дихателни параметри при жени (МХТ+ и МХТ-) 

Сравнението и анализът на стойностите на изследваните дихателни 

обеми показва съществени различия при МСЕД 25-75  и ВЕД [Табл. 4]. 

Табл. 4 Функционалните параметри на дишането при жени с/без 

БХР 

 МСЕД 25-75 ВЕД 

МХТ- n = 89; 

3,38 1,05 

n = 89; 

5,54±1,18 

МХТ+ n = 94; 

3,12±0,78 

n = 94; 

5,05±0,97 

Р 0,05 0,003 

ФЕО1 и Индекс на Тифно имат по-ниски стойности в групата на 

жени с алергичен ринит и повишена БХР сравнени със стойностите при 

жени без БХР. ФВК показа еднакви стойности в двете групи. 
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4.6.2. БХР и дихателни параметри при мъже (МХТ+ и МХТ-) 

Честотата на нарушение в дихателните обеми е по-висока при 3 от 

параметрите [Табл. 5]. 

Табл. 5 Функционалните параметри на дишането при мъже с/без 

БХР 

 МСЕД 25-

75 

МСЕД 25-75 в 

% 

ВЕД ВЕД в 

% 

Индекс на 
Тифно 

МХТ-  n = 34; 

4,65±1,07 

n = 30;  

102,37±18,93 

n = 34;  

8,70±2,06 

n = 34;  

94,6±16,10 

n = 34; 

86,70±7,37 

МХТ+  n = 48; 

3,87±1,1 

n = 41; 

84,95±21,06 

n = 48;  

7,64±1,66 

n = 48; 

85,42±17,37 

n = 48; 

82,49±7,83 

р 0,003 0,001 0,01 0.02 0,01 

 

Стойностите на ФЕО1 и ФВК са по-ниски в групата на мъже с АР и 

БХР, въпреки, че различията не са със статистическа зависимост. 

Анализирайки резултатите сравняващи Мх тест и функционалните 

параметри на дишането по пол, може да се направи извод, че пациенти с 

АР и данни за БХР от мъжки пол показват по-голям брой спирометрични 

показатели с отклонение от нормалните стойности в сравнение с жени с АР 

и повишена БХР. 

4.6.3. Сравнение между количествените показатели на параметрите на 

дишането в групата на Мх+ тест (жени и мъже с БХР) 

Както вече беше посочено 142 пациенти от всички изследвани имат 

положителен Мх тест. При сравняване на резултатите мужду дихателните 

параметри в групата само на позитивните пациенти между мъже и жени се 

установяват статистически различия между всички изследвани показатели 

[Табл. 6]. 
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Табл. 6 Сравнение на функционалните параметри на дишането на 

пациенти с Мх+ тест по пол 

Показател Жени-ср.ст Мъже-ср.ст Р 

ФЕО1/l жени n = 94 мъже n = 48 2,79±0,54 3,81±0,85 0,001 

предск.ФЕО1 2,82±0,52 3,95±0,63 0,001 

ФЕО1 % 97,4±18,3 93,8±18 0,3 

МСЕД 25-75 /l жени n = 94  

мъже n = 48 

3,11±0,8 3,87±1,2 0,001 

предск. МСЕД 25-75 3,55±0,49 4,44±0,7 0,001 

МСЕД 25-75  % 86,92±17,7 84,95±21,1 0,6 

ВЕД/l жени n=94 мъже n=49 5,05±0,1 7,63±1,7 0,001 

предск. ВЕД 6,55±0,74 9,07±1,23 0,001 

ВЕД % 77,53±14,4 85,42±17,4 0,005 

Тифно/l жени n=93 мъже n=48 86,14±6,9 82,48±7,83 0,005 

предск. Тифно 81,03±3,05 80,1±2,44 0,9 

Тифно % 104,1±12,8 123,27±146,16 0,2 

ФВК/l жени n=93 мъже n=47 3,3±0,7 4,73±1,1 0,001 

предск.ФВК 3,3±0,6 4,8±0,72 0,001 

ФВК % 99,7±17,4 98,8±14,5 0,8 

 

Анализът показва по-висока честота на БХР сред жените с АР в 

сравнение с честотата сред мъже с БХР. Различията са статистически 

значими. 

4.6.4. БХР при пациенти с дихателни параметри под референтните 

стойности. 

• ФЕО1% - От 11 болни със стойности под нормалните, 5 са отгворили 

положително на метахолиновата бронхопровокация. 

• МСЕД 25-75 %. – 49 от пациентите с по-ниски стойности за този показател 

(n=78) имат положителен Мх тест [χ2 
= 4,745; p = 0,03]. 
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• ВЕД% – 72 болни с АР и стойности малко под нормата имат данни за 

повишена БХР [p = 0,001]. Остава открит въпросът за евентуална 

корелация на този показател с алергично възпаление на ГДП въпреки 

статистическото различие. 

• ФВК%: - В групата на всички изследвани болни само 14 имат стойности 

извън рефернтните за този показател и 6 от тях са метахолин положителни 

[p = 0,001]. 

Проучвайки влиянието на МСЕД 25-75  върху БХР при еднофакторен 

регресионен модел установяваме, че този параметър повишава 1,83 

(OR=1,83) пъти риска от позитивиране на бронхопровокационен 

метахолинов тест при болни с АР (p = 0,03), CI 95% [1,06÷3,18]. 

Обсъждане на резултати от Мх тест и дихателни обеми 

В подобно клинично проучване Ciprandi et al. изследват 100 болни с 

АР и при 72% от тях изследователите установяват повишена БХР. В нашия 

случай резултатите показват 53,6%. Подобно на тях и ние избрахме модела 

на персистиращо алергично възпаление на ГДП (сенсибилизация към 

целогодишни алергени). 

Като се има предвид оценката на дихателните параметри предимно 

FEF25-75 преди бронхопровокацията, ние доказваме първоначално „ниво” 

на бронхиална обструкция в малките бронхи. 

Пациенти с повишена БХР (жени) показват статистически значими 

разлики при сравнение между стойностите на МСЕД 25-75, и ВЕД в 

сравенение с жени без БХР. Средните стойности на показателите са по-

ниски при пациентките с данни за БХР. Подобна честота се наблюдва и 

при анализа на стойностите на изследваните дихателни обеми при мъжете. 

Pietro L et al. предполагат, че пациенти с АР и по-ниски стойности на ВЕД 

е възможно да имат субклинични възпалителни промени на ДДП.  

В групата на позитивните болни по отношение на метахолиновия 

тест, анализът на резултатите при мъже и жени показват закономерно 
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(съществено) различие в полза на женския пол. Сигнификантни различия 

се установяват и при изследване на БХР при пациенти с отклонения от 

референтните стойности на дихателните обеми. Тези резултати показват, 

че болни с ринит и повишена БХР, но без астма могат да имат значителни 

промени в малките бронхи. Авторски колектив начело с Bavbek S. et al., 

правят същите изводи, като си поставят за цел да изследват фактори 

свързани с БХР при болни с АР. С нашето проучване ние достигнахме до 

подобно заключение за необходимостта от клинично проследяване на тези 

пациенти във времето и оценка на последствията и клиничното им 

значение.  

В заключение смятаме, че пациентите с АР често проявяват 

неспецифична БХР без клинични данни за БА и положителният отговор 

към бронхоконстрикторен агент при болни с АР може да се определи като 

маркер за предразположение към развитие на астма. Следователно бихме 

могли да препоръчаме всички пациенти с клинични прояви на алергично 

възпаление на ГДП да бъдат оценявани спирометрично. Регресионният 

модел ни дава основание при установяване на по-ниски стойности за 

МСЕД 25-75 да се разшири клиничната оценка на болни с АР с 

бронхопровокационен тест. 

4.6.5. Анализ на резултати от Мх тест и БМИ 

Регистрира се статистическо различие при сравнение на пациентите 

с нормално и наднормено тегло и положителен и отрицателен Мх тест: 

[χ2
=44,16; p=0,001] [Табл. 7]. 

Табл. 7 BMI и Мх тест 

Мх тест BMI 

+ - 

общо 

наднормено тегло 123 60 183 

нормално тегло 19 63 82 

Р 142 123 0,001 
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Сравнявайки BMI и отговора към бронхопровокационен агент при 

мъже и жени се установява статистическо различие. В групата на пациенти 

от мъжки пол с наднормено тегло, 87,5% са с позитивен Мх тест и 50,0% 

имат негативен отговор към неспецифична бронхопровокация. При мъжете 

с нормално тегло само 12,5% са отговорили положително на метахолин 

[χ2
=13,86; p = 0,001]. Подобно съотношение се установява и при жените с 

алергичен ринит: Мх+ тест и BMI> над 25% имат 86,2%, а честотата на 

жени с нормално тегло в групата на Мх+ тест е 13,8% [χ2
=29,98; p=0,001]. 

В групата на всички изследвани пациенти преобладава женският пол (183). 

При сравняване резултатите на обсъжданите параметри: БМИ, Мх тест и 

тегло, се установяват близки по стойност проценти между мъже и жени, 

които имат наднормено тегло и позитивен Мх тест, но честотата на 

наднормено тегло е по-висока при мъжете (87,5% - мъже, респективно 

86,2% - жени) в съответните групи.  

Можем да се направи заключение, че наднорменото тегло има пряка 

връзка с респираторните нарушения на ГДП от една страна и възможно 

алергично възпаление на ДДП, което се манифестира с повишена БХР. 

В нашето изследване анализираме и сравняваме теглото на пациенти 

с данни за повишена БХР и нейната тежест (лека, умерена, тежка степен). 

Резултатите показват, че честотата на болни с БХР (и в трите степени) и 

наднормено тегло е значително по-висока от честотата на болни с БХР и 

нормално тегло [χ2 
= 7,7; p = 0,02].  

В заключение проучихме влиянието на фактора BMI за появата на 

БХР. Разработвайки еднофакторен регресионен модел установихме, че при 

болни с АР, които имат наднормено тегло, рискът за поява на 

неспецифична БХР в сравнение с пациенти с нормален BMI се повишава 

6,79 пъти (p = 0,001); 95CI [3,73÷12,4]. 
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Обсъждане на резултатите от Мх тест и BMI 

В обширен анализ на резултатите от фаза ІІ на ECRHS (European 

Community Respiratory Health Survey), в което са включени 11277 

участници, Chinn S, Jarvis D and Byrney P., правят анализ на връзките 

между БХР и BMI и стигат до извода, че има ясни доказателства за връзка 

между повишена неспецифична бронхиална хиперреактивност и BMI. 

Нашето изследване потвърждава резултатите на това мащабно проучване и 

изработеният регресионен модел може да бъде включен в комплексен 

алгоритъм за диагностично поведение при такива болни. Нашите изводи 

съвпадат и със заключението за липса на статистическо различие по пол в 

посоченото проучване. 

4.7. Алергенна сенсибилизация 

В нашето изследване на всички пациенти беше проведен кожно-

алергичен тест с 28 тест алергени включващи битови алергени, полени, 

фунгиални алергени, пчелна отрова и оса. Широкият спектър от алергени 

предоставя възможност за изучаване влиянието на моно или 

полисенсибилизацията върху различни променливи (пол, възраст, давност 

на оплакванията, БМИ, ФИД, БХР и тежест на БХР, IL-17, ДНК анализ). 

Анализът на алергенния спектър показва, че най-голям брой пациенти са 

сенсибилизирани към микрокърлежи в домашен прах, което логично се 

свързва с персистиращите им оплаквания [Табл. 8]. В цялата група 

изследвани болни, разпределението на алергените показва по-висока 

честота на сенсибилизация само към битови алергени – 58,5% (n = 155) и 

41,5% (n = 110) към битови и полени. 

Най-висока честота на сенсибилизация показват dpt и d. farinae. 
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Табл. 8 Рапределение на алергените 

Алерген Брой 

пациенти 

Ср.ст-
ст±ст.сткл 

Жени Мъже F test р 

dpt 210 4,74±1,24 14 66 1,509 0,2 

d. farinae 148 4,31±1,13 99 49 0,014 0,9 

пух и пера 40 4,45±1,17 25 15 0,118 0,7 

котка 26 4,73±1,99 17 9 0,538 0,5 

куче 17 5,18±2,94 10 7 1,516 0,2 

гр. тревен 45 4,87±1,82 22 23 2,804 0,1 

гр. дърв. І 16 4,25±1,06 12 4 0,280 0,6 

гр.дърв. ІІ 16 4,06±1,73 10 6 0,159 0,7 

гр. дърв. ІІІ 10 3,90±1,28 6 4 0,081 0,8 

гр. пролетен 3 4,33±1,15  3   

гр. летен 5 4,20±1,09 1 4 1,800 0,3 

гр. късн-лет. 4 4,25±0,95 2 2 0,200 0,7 

3 треви 57 6,07±2,69 32 25 6,894 0,01 

5 треви 59 5,42±1,67 31 28 2,561 0,1 

12 треви 9 4,67±1,00 5 4 0,044 0,8 

житни тр. 57 6,00±2,35 31 26 1,868 0,2 

бр. дърв. 44 5,05±2,43 31 13 2,978 0,1 

бук. дървб 27 4,78±1,36 15 12 5,531 0,02 

върб. дърв. 21 4,38±1,35 11 10 4,690 0,04 

амброзия 11 4,09±0,83 7 4 0,068 0,8 

об. пелин 8 5,13±2,64 4 4 0,141 0,7 

алтернария 53 4,17±0,99 36 17 0,307 0,6 

аспергилус 28 4,14±0,97 20 8 1,896 0,2 

фузариум 25 4,40±0,76 17 8 1,561 0,2 

пеницилиум 16 4,19±1,2 9 7 0,015 0,9 

хлебарки 15 4,67±1,98 11 4 3,206 0,1 

пч. отрова 31 4,45±1,09 18 13 0,916 0,3 

оса 17 4,41±1,00 11 6 0,067 0,8 
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След акарите в домашен прах са тревни полени, след тях по честота 

се подреждат фунгиалните алергени и останалите са в много нисък 

процент. Таблицата предоставя информация за средните стойности на 

папулите на всеки алерген и честотата на разпределение по пол. 

Процентното съотношение е в полза на жените. При сравнение на 

качествените (BMI, ДНК полиморфизъм, тежест на Мх тест) и 

количествени (възраст, дихателни параметри на дишането, РС20, давност 

на оплакванията, IL-17) променливи с данните за сенсибилизация при 

мъже и жени, не се установяват съществени различия. Може да се направи 

извод, че като количествен параметър средната стойност на папулата не 

оказва влияние върху останалите променливи. 

Разпределението на пациентите сенсибилизирани към битови 

алергени и полени показва по-висока честота при жените спрямо мъжете 

[Фиг. 4]. 
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Фиг. 4 Разпределение на битови алергени по пол 

Разпределението на пациентите сенсибилизирани към полени също 

показва по-висока честота при жените. [Фиг. 5]. 
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Фиг. 5 Разпределение на полени по пол 

При анализ на резултатите от данните за сенсибилизация на 

пациентите с АР, условно се прие при някои от сравненията алергените да 

бъдат обединени в две групи: само битови или битови алергени и полени. 

При проучване влиянието на сенсибилизацията за проява на повишена БХР 

при еднофакторен регресионен модел установихме, че при 

сенсибилизирани болни към битови и поленови алергени нараства 

вероятността за Мх+ тест 1,67 пъти в сравнение със сенсибилизираните 

само към битови алергени (p = 0,04); CI95% [1,01÷2,72]. 

5. Анализ на случаите с IL-17 

IL-17 е новооткрит цитокин, който се секретира от активирани CD4+ 

Т клетки. Ролята му при АР все още се дебатира. Ние приехме хипотезата, 

че пациенти с АР сенсибилизирани към помвече от 1 алерген могат да 

имат повишена секреция на IL-17 от CD4+ Th лимфоцити. 

Пациентите включени в изследването имат положителна реакция 

към поне един от битовите алергени. Част от тях са сенсибилизирани и към 

полени. Резултатите бяха сравнени с данните на контролна група от 30 

здрави лица (18 жени и 12 мъже).  

Разпределението по пол при изследваните пациенти показва 

следното съотношение: 41 (67,2%) жени и 20 (32,8%) мъже. 
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В групата на контролните лица най-ниската стойност за IL-17 е 

0,57%, а най-високата - 1,84%. Средните стойности на останалите 28 

здрави лица са между 0,99% и 1,40% (средна стойност 1,24%). Стойността 

1,24% се прие за норма при изследваните болни. Положителни стойности 

за IL-17 над приетата норма имаха 61 от изследваните пациенти. Средната 

възраст на изследваните болни за IL-17 е 36,25±12,8 год. Контролната 

група от здрави, неалергични лица имаха средна възраст 35,73±8,3 год. 

Средната стойност за IL-17 на изследваните е 2,59%±1,32. Контролната 

група от здрави лица имат средна стойност 1,24%±0,22 [p = 0,001]. 

Сравнението на средните нива на IL-17 по пол покзазва по-високи 

стойности при мъжете (3,15%±1,8) в сравение с тези при жените 

(2,31%±0,9) [p = 0,02]. 

Положителен метахолинов тест имат 41 (67,2%) от изследваните 

болни с АР, които са с данни за наднормена експресия на IL-17 (средна 

стойност 2,59%±1,5) и 20 (32,8%) (средна стойност 2,59%±0,9) се 

представят с отрицателен бронхопровокационен тест [p = 0,9].  

32 от изследваните пациенти по отношение на IL-17 са с наднормено 

тегло (BMI >25) и имат средна стойност за IL-17-2,90%±1,44. С нормално 

тегло са 29 пациенти. Средна стойност за IL-17 - 2,23%±1,1 [p = 0,04]. При 

анализ на резултатите бихме могли да вземем под внимание теглото като 

възможен фактор влияещ върху секрецията на IL-17. 

При анализ на данните от кожно-алергичните проби, 

разпределението на битовите алергени в групата на пациентите изследвани 

по отношение на IL-17, показва превалиране броя на сенсибилизирани 

болни към акари в домашен прах (dpt и d.farinae). След тях по честота се 

подреждат алтернария и аспергилус. Следват фузариум и котка с еднакъв 

брой. Пух, пера и куче са с еднакъв брой и на последно място е 

пеницилиум [Табл. 9]. 
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Минималният размер на папулите при всички тестове е 3 mm, тъй 

като тази стойност беше приета като минимален cut off за всички алергени. 

Максималният размер е от 3 до 10 mm. 

Табл. 9 Разпределение на битови алергени при паценти с IL17 

Алерген Бр.пациенти Миним.р-р 

на папула 
Максим.р-р 

на папула 
Ср. ст-ст 

Dpt 48 3 10 4,90±1,4 

D.farinae 40 3 8 4,33±1,2 

Пух, пера 7 3 5 4,00±1,0 

Котка 8 3 9 5,38±2,32 

Куче 7 3 9 5,14±1,9 

Алтернария 13 3 8 4,46±1,3 

Аспергилус 9 3 6 4,44±0,9 

Фузариум 8 3 5 4,25±0,7 

Пеницилиум 5 3 5 3,80±0,8 

хлебарки 3 3 3 3,00±0,0 

 

Разпределението на полените показва по-голяма честота на тревни 

полени: 3 треви, 5 треви, житни треви, групов тревен полен. Следват 

дървессните алергени и най-малка честота имат амброзия и обикновен 

пелин [Табл. 10]. 
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Табл. 10 Разпределение на полени при пациенти с IL17 

Алерген Брой 

пациенти 

Мин. р-р на 
папула 

Макс. р-р на 
папула 

Ср. ст-ст 

Гр.тревен 19 3 10 5,05±1,64 

Гр.дърв.І 10 3 6 4,00±1,05 

Гр.дърв.ІІ 7 3 4 3,29±0,5 

Гр.дърв.ІІІ 6 3 4 3,17±0,4 

Гр.пролет. 1 3 3 3,00 

Гр.летен 2 3 5 4,00±1,41 

Гр.к.летен 3 3 5 4,00±1,00 

3 треви 24 3 10 6,08±2,2 

5 треви 23 3 10 5,65±1,64 

Житни тр. 21 3 10 6,52±2,09 

12 треви 7 3 6 4,57±1,13 

Бр.дърв. 21 3 14 5,48±2,9 

Бук.дърв. 16 3 8 5,00±1,41 

Върб.дърв. 6 3 9 5,33±1,9 

Амброзия 3 3 5 4,67±0,6 

Об.пелин 3 3 7 5,00±2,00 

 

При анализ на резултатите от кожно-алергично тестуване на 

пациентите с повишено ниво на IL-17 и данните за тяхната сенсибилизация 

условно се прие алергените да бъдат обединени в две групи за удобство 

при сравнение. Едната група включва алергични пациенти към битови 

алергени, а другата към битови алергени и полени. 41 (67,2%) от 

изследваните пациенти със стойности за IL-17 над приетата норма имат 

сенсибилизация към битови алергени и полени. Останалите 20 лица 

(32,8%) са с положителни реакции само към битови алергени [p = 0,001]. 

Средните стойности на IL-17 в тези две групи са: 2,91%±1,5 (към битови и 

полени), респективно 1,91±0,62 (само към битови) [p = 0,005]. 
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В първата група пациентите са сенсибилизирани към по-голям брой 

алергени и имат по-високи средни стойности на IL-17. Може да се направи 

извод, че статистическото различие показва закономерна връзка между 

степента на сенсибилизация на алергичния индивид и серумните нива на 

IL-17. 

Обсъждане на резултатите от флоуцитометрично изследване 

за IL-17 

Дихотомната функционална Th1-Th2 парадигма доминираше през 

последните 20 години. След идентифицирането на Th17 (чрез секреция на 

IL-17 и IL-22) все по-голям брой хронични възпалителни болести се 

свързват със Th17 (CD4+). Интерлевкините от семейството на IL-17 са 

диференцирани и се очертава ролята им и при алергичното възпаление. В 

този смисъл и нашето проучване беше насочено към оценка и анализ на 

болни с АР. Флоуцитометрично изследване на периферни CD4+ 

лимфоцити показва, че процентът при алергични пациенти е значително 

по-висок от този на здравите контроли и недвусмислено се потвърждава 

участието на този нов лимфоцитен субклас в алергичното възпаление. 

Проинфламаторната функиця на IL-17 е доказана предимно в in vitro 

проучвания на експериментални модели. In vivo изследванията пък са 

насочени главно към атопичната БА. Ние се придържаме към теорията за 

„единна хронична респираторна болест” на ГДП и ДДП и 

взаимодействието между тях. В този аспект лабораторният анализ на 

болни с фенотипна изява на алергично възпаление на ГДП може да служи 

като маркер за възможна проява на същото от страна на белия дроб. 

Анализът на данните за неспецифична БХР на болните, които 

изследвахме за IL-17 не показа съществено различие при сравнение на 

средните стойности на интерлевкина в групите на Мх+ и Мх- пациенти. 

Резултатите от нашето изследване не потвърждават хипотезата на някои 

автори за възможната роля на IL-17 в клинична изява на неспецифична 
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бронхиална хиперреактивност (Barczyk et al.), въпреки че 41 болни от 

цялата група имат положителен бронхопровокационен тест. 

Интересни са резултатите при сравнение на атопичния статус на 

изследваните болни. Полисенсибилизираните показват по-висока честота 

на експресия на интерлевкин. В публикувано през 2010 год. проучване 

(LISA), авторите изследват корелацията между сенсибилизацията с 

инхалаторни и др. алергени и IL-17 и установяват връзка между наличието 

на специфични IgE антитела и интерлевкина. Нашите резултати съвпадат с 

изавдите на Ciprandi et al., че Th17 клетките могат да участват в имунния 

отговор към алергени при болни с АР.  

6. Анализ на случаите с ДНК полиморфизъм 

Бронхиалната хиперреактивност е отличителен белег на 

бронхиалната астма и представлява рисков фактор за болестта, но може да 

се наблюдава при болни с алергичен ринит и при здрави индивиди 

вероятно поради генетично предразположение. В настоящето проучване за 

изучаване влиянието на β2-AR полиморфизъм на 16 аминокиселинна 

позиция върху бронхиалната реактивност: 

• Описваме честотата на генотипа при пациенти с АР и честотата на 

генотипа при здрави контролни лица. 

• Изучаваме влиянието на β2-AR полиморфизъм върху бронхиалната 

хиперреактивност при болни с алергичен ринит. 

• Изучаваме влиянието на β2-AR полиморфизъм върху дихателната 

функция чрез сравнение на количествените показатели на функционалните 

параметри на дишането при болни от АР. 

• Сравняваме данните за β2-AR полиморфизъм на 16 аминокиселинна 

позиция при пациенти с данни за АР и повишена БХР и пациенти с АР и 

нормална бронхиална реактивност. 

• Изследваме влиянието на пола и теглото върху фенотипната изява на 

генетичния полиморфизъм при болни с АР. 
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6.1. Генотипно разпределение 

На ДНК анализ за наличие на генетичен полиморфизъм на 16 

аминокиселинна позиция в гена на β2-AR са подложени общо 140 лица: 

100 болни с АР и 40 здрави от двата пола [Табл. 11] 

Табл. 11 Клинични и демографски характеристики на пациенти с АР 

включени в настоящото изследване /за ДНК анализ/ 

Показатели Пациенти с 
АР и Мх-тест 

(N) (%) 

Пациенти с  
АР и Мх+тест 

(N) (%) 

Контроли 

(N) (%) 

Пол 

жени (n = 64) 

мъже (n = 36) 

(50) 

35 (70%) 

15 (30%) 

(50) 

29 (58%) 

21 (42%) 

(40) 

34 (85%) 

6(15%) 

Възраст при включване в 
изследването 

Средна ±SD (години) 

37,68±12,82 37,52±12,2 40,1±9,2 

Продължителност на 
болестта 
Средна ±SD (години) 

5,76±4,3 5,6±5,5 102,75±11 

ФЕО1% от предвидените 
ст-ти (ФЕО1 в %) 

Средна ±SD  

92,68±22,06 91,80±21,79 93,33±22,6 

МСЕД25-75 % от 
предвидените ст-ти 

(МСЕД25-75 %) 

Средна ±SD  

88,16±30,17 86,23±22,68 91,15±13,6 

ВЕД % от предвидените 
ст-ти (ВЕД в %) 

Средна ±SD  

82,04±16,63 83,36±14,04 106,08±7,1 

Тифно % от 
предвидените ст-ти 

(Тифно в %) 

Средна ±SD  

105,78±9,86 103,76±16,22 102,05±9,74 

ФВК % от предвидените 
ст-ти 

(ФВК в %) 

Средна ±SD  

95,22±18,82 97,27±14,02 102,75±11 

IL-17  (n = 20) 

2,59±0,93 

(n = 41) 

2,58±1,49 
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Разпределението на алелните варианти на заместване на нормалния 

(див тип) Arg с Gly показва по-висока честота (82,6%) на мутацията 

(Gly/Gly) в сравнение с нейната изява при здравите лица (17,4%) [p=0,01] 

[Табл. 12]. 

Средната възраст на изследваните пациенти (n=100) е 37,6 ±12,5 год. 

Здравите лица взели участие в проучването за генно типизиране показват 

средна възраст 40,1±9,2 год. Разпределението по пол е в полза на жените. В 

групата на изследваните болни 63,6% (n=63) са жени и 36,4% (n=36) са 

мъже. [p = 0,009]. В контролната група жените са 85% (n=34), а мъжете 

само 15% (n = 6). 

Табл. 12 Генотипна честота 

Генотип  Болни (n, %) Здрави (n, %) 

A/A 25 (25,0%) 20 (50,0%) 

A/G 37 (37,0%) 12 (30,0%) 

G/G 38 (38,0%) 8 (20,0%) 

p = 0,01   

 

Наблюдава се по-висока релативна честота на генотип Gly/Gly в 

общата група от 100 пациенти с алергичен ринит, която включва 

подгрупите на болни с повишена неспецифична БХР и болни с нормална 

бронхиална реактивност към метахолин. Относително висок брой 

изследвани лица са хетерозиготи по отношение на мутацията. Честотата на 

нормалния генотип (Arg/Arg) в групите на болни и здрави лица е сходна, с 

преобладаване на носителството при пациенти с фенотипна изява на 

алергичен ринит. 

6.2. ДНК анализ на пациенти с АР и БХР 

В групата на изследваните за генетичен полиморфизъм 100 болни с 

АР, 50 са с повишена БХР към метахолин [Табл. 13] Честотата на алелното 

разпределение в тази група показва най-висок процент на хомозиготите по 

отношение на Gly/Gly. Различието е съществено и определя възможна 
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зависимост между посочения генотип и повишена БХР на болни с АР. 

Следователно може да се направи извод, че индивиди носители на Gly/Gly 

генотип вероятно са по-чувствителни към стимули предизвикващи 

бронхоконстрикция. 

Табл. 13 Генотипна честота при болни с АР и повишена БХР 

Генотип МХТ (+) Здрави контроли 

A/A 2 (4,0%) 20 (50,0%) 

A/G 10 (20,0%) 12 (30,0%) 

G/G 38 (76,0%) 8 (20,0%) 

p = 0, 001   

Останалите 50 болни с АР изследвани за БХР и подложени на генен 

анализ нямат данни за повишен отгвор (МХТ-) към констрикторен агент. 

Генотипното разперделение в тази група показва наличие на мутация 

(Gly/Gly) при 20% от здравите лица и се наблюдава само при един болен с 

АР [Табл. 14]. 

Табл. 14 Генотипна честота при болни с АР и нормална бронхиална 

реактивност 

Генотип МХТ (-) Здрави контроли 

A/A 23 (46,0%) 20 (50,0%) 

A/G 27 (54,0%) 12 (30,0%) 

G/G 1 (2%) 8 (20,0%) 

p = 0, 001   

 

Честотата на А/А генотип е подобна в групата на пациенти с АР и 

при здравите индивиди. 

При пациенти с АР и нормална бронхиална реактивност 

полиморфизъм се установява само в 2%. 
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6.3. Дихателни параметри на пациенти (Мх+ и Мх-) (n=100) и здрави с 

ДНК анализ 

• ФЕО1%: Средната стойност на измереното ФЕО1 на болните е 

92,24±21,8%. Здравите контролни лица имат средна стойност 

102,75±10,9%. Стойностите са в референтни граници, но здравите лица 

показват по-високи стойности [p = 0,004]. 

• МСЕД25-75 %. Пациентите включени в генетичното изследване имат 

средна стойност 87,20±26,6%, респективно здравите - 93,33±22,6% 

[p = 0,2]. Резултатите не показват статистическо различие, но подобно на 

ФЕО1% здравите лица имат по-висока стойност на дихателния параметър. 

• ВЕД%: 82,70±15,3% - средна стойност на болните и 91,15±13,6% - на 

здравите лица [p = 0, 003]. И при този параметър се запазва тенденцията за 

по-висок дихателен обем на здравите в сравнение с изследваните 

пациенти. 

• ФВК%: В групата на изследваните лица средната стойност е 

96,23±16,6%, в групата на здравите - 102,05±9,74% (по-висока от тази на 

болните) [p=0, 04].  

Изводи:  

• Не се установяват нарушения (стойности под нормата) на динамичните 

белодробни обеми в групата на всички изследвани с АР (Мх позитивни и 

Мх негативни) и в групата на здравите контролни лица. 

• Средните стойности на дихателните параметри на изследваните болни с 

АР (Мх позитивни и Мх негативни) са по-ниски от средните стойности на 

здравите лица. 

6.4. Дихателни параметри на пациенти (Мх+ ) (n=50) и здрави с ДНК 

анализ  

В групите на петдесет болни с АР и позитивен метахолинов тест и 40 

здрави лица подложени на генетично изследване преобладават жените. 

58% (n=29) от изследваните са жени и 42% (n = 21) са мъже. При здравите 

лица разликата е по-голяма: 85% жени (n = 34) и 15% мъже (n = 26) 
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[p = 0,005]. При анализ на стойностите на дихателните обеми се установява 

подобно съотношение на същите параметри в групата на (Мх+ и Мх-). 

• ФЕО1%: Пациентите с АР и позитивен бронхопровокационен тест имат 

средна стойност на форсирания ексипраторен обем за 1 сек. 91,80%±21,8. 

Здравите контролни лица показват средна стойност 102,75%±10,1 

[p = 0,005]. Установява се статистически значима разлика и би могло да се 

приеме, че болни с АР без клинични прояви на обструктивен синдром 

(ФЕО1 в норма) но с лабораторни данни за повишена БХР имат по-ниски 

стойности на този параметър в сравнение със здрави лица. Възможно е 

болни с доказана повишена хиперреактивност към бронхоконстрикторен 

агент потенциално да реагират с бронхоспазъм към различни дразнители 

от екзогенен произход. 

• МСЕД25-75%: Изследваните болни имат средна стойност 86,23%±22,7 на 

този параметър, а здравите – 89,45±22,8 [p = 0, 1].  

• ВЕД%: Средна стойност на болните с АР е 83,36%±14,04, на 

контролните здрави лица е 91,15±13,7 [p = 0, 01]. 

• ФВК%: Средна стойност 97,27%±14,02 респективно 99,42±12,5 на 

здравите [p = 0,07]. 

Изводи:  

• Сравеннието на средните стойности на дихателните обеми запазва 

същата тенденция както в цялата група изследвани с АР, т.е. стойностите 

са по-ниски от тези на здравите. 

• Статистически разлики има при всички изучавани обеми без ФВК%.  

• Анализът на генотипирането показва наличие на по-висока честота на 

мутантния алел G/G при болни с АР и Мх+ тест и съвместно с данните от 

функционалното изследване на дишането, има основания да се приеме, че 

генетичният полиморфизъм влияе върху БХР на болни с АР, респективно 

върху показателите на дихателната функция. 
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6.5. Дихателни параметри на пациенти (Мх- ) (n=50) и здрави с ДНК 

анализ 

• ФЕО1%: Пациенти с АР и негативен метахолинов тест изследвани за 

генетичен полиморфизъм имат средна стойност 92,68%±22,06, която е по-

ниска от тази на лицата без данни за алергична болест: 97,16%±18,6 [p = 0, 

01]. 

• МСЕД25-75 %: Средна стойност при изследваните – 88,16±30,1. Здравите 

лица имат средна стойност на параметъра 90,51±27 [p = 0,3]. 

• ВЕД%: 82,04%±16,7 е стойността на болните спрямо 91,15%±13,5 на 

здравите [p = 0,006]. 

• ФВК%: 95,22%±18,9 при измерването имат изследваните и 102,05±9,74 

имат здравите [p = 0,04]. 

Изводи:  

• Средните стойности на дихателните параметри при изследваните 

(генотипирани) пациенти са по-ниски от тези на здравите. 

• ДНК изследването на пациенти с Мх- тест показва наличие на 

полиморфизъм в гена на β2-AR само при един болен, но стойностите на 

дихателните параметри и в двете групи са подобни. 

• Може да се направи извод, че алергичният ринит има влияние върху 

ДДП. Обект на това влияние са динамичните белодробни обеми. 

6.6. Влияние на BMI и пола върху ДНК полиморфизъм 

При анализ на теглото на всички генотипирани 100 болни и 40 

здрави лица се установява следното разпределение: 26% от болните имат 

нормален BMI (<25), а 74% са с патологичен индекс (>25) [χ2 
= 7,5; 

p = 0,009]. Данните за по-високо тегло на изследваните лица съвпадат с 

честотата на болни с наднормено тегло в цялата група с АР. 

Статистическото различие е съществено В групата на здравите лица 20 са с 

нормално тегло и 20 имат наднормено тегло. 

Сравнявайки резултатите на теглото между Мх+ и Мх- пациенти от 

една страна и теглото на здравите лица по метода на Пиърсън се 
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установява статистическо различие [p = 0,001]. Наднормено тегло в 

групата на болни с Мх+ тест имат 96% (n = 48) и само 2 пациенти [4% 

(n = 2)] от тях са с нормално тегло. В групата на Мх – тест, 52% (n=26) 

имат по-високо тегло от нормалното и 48% (n = 24) имат нормален BMI. 

[Табл. 15]. 

Табл. 15 BMI на генотипирани с АР и здрави лица 

Изследвани за β2-AR полиморфизъм  

Мх негативни Мх позитивни Контроли 

BMI > 25 26 48 20 

BMI < 25 24 2 20 

 

Разпределението по пол на всички пациенти и контролни лица 

включени в генетичното изследване показва превалиране на жените 

(63,6%) спрямо мъжете (36,4%) [FET; p = 0,01]. 

В подгрупата на Мх негативните болни 69,4% са жени и 30,6% са 

мъже [χ 2
=7,7; p = 0,02]. В другата подгрупа на Мх+ тест жените имат 58% 

дял, а мъжете са 42%. Женският пол (85,0%) превалира и при здравите 

лица [Табл. 16]. 

Табл. 16 Генотипирани по пол 

Изследвани за β2-AR полиморфизъм  

Мх негативни Мх позитивни Контроли 

жени 34 29 34 

мъже 15 21 6 

 

Изводи:  

• При провеждане на генетичния анализ в цялата група на изследвани се 

установява по-висока честота на болни с АР и наднормено тегло. 

• В групата на Мх+ преобладават болни с наднормено тегло. 
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• Разпределението по пол на генотипираните пациенти и здравите 

контроли показва преобладаване на женския пол. 

6.7. ДНК полиморфизъм , IL 17 и БХР 

Генетичният анализ на изследваните за IL-17 болни показва следното 

разпределение: 13 са хомозиготи (Arg/Arg) (mean 2,36%±0,82 SD), 18 са 

хетерозиготи (Arg/Gly) (mean 2,41%±0,83 SD) и 30 са хомозиготи по 

мутантен генотип (Gly/Gly) (mean 2,79%±1,7 SD) [p=0,5]. Не се установява 

значимо различие, но средните стойности за IL-17 в групата на 

хомозиготите по мутантен алел са по-високи в сравнение с другите две 

групи. Средните стойности на IL 17 в групата на ДНК изследваните 

пациенти и ДНК здрави контролни лица не се различават помежду си: 

2,59±1,49 за изследваните, респективно 2,59±0,93 на здравите [p = 0,9]. 

Решението да сравним резултатите от двете изследвания не е 

основано на хипотетична зависимост между генетичния полиморфизъм на 

β2-AR и IL-17, но смятаме, че интерес представлява разпределението на 

пациентите в двете групи по отношение на БХР: От IL-17 изследваните 

пациенти 67,2% (n = 41) са Мх+, 32,8% (n = 20) са Мх- [χ 2
=18,5; p = 0,001] 

[r=0,4]. Стойността на r показва умерена статистическа зависимост. 

Следователно би могло да се предположи, че експресията на IL-17 има 

влияние върху БХР. В литературата има оскъдни данни по този въпрос, но 

съществуват данни за корелация между IL-17 в храчка и БХР. 

Обсъждане на резултатите от ДНК анализ 

При изследване на пациенти с данни за АР и БХР се наблюдава 

тенденция за по-висока честота на генотип G/G, който достига 

статистическо различие. В литературата са публикувани няколко 

проучвания върху предполагаеми връзки между генетични полиморфизми 

на β2-АР и БХР. Въпреки, че по-голяма част от резултатите са 

противоречиви, става ясно, че генът на адренергичния рецептор определя 

степента на бронхиална реактивност при различни популации [Fukui 
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Yoshinoby]. В нашето изследване проучваме дали полиморфизъм на 16 

кодон може да влияе върху БХР при пациенти с АР и повишена 

неспецифична реактивност от една страна и болни с АР без данни за БХР 

от друга, сравнени със здрави контролни лица. Ние установяваме 

статистическо различие между наличието на алел Gly16 и повишена БХР. 

Според някои теории чрез БХР може да се идентифицира частична 

фенотипна изява на бронхоспазъм при болни, които не са имали 

фенотипно изявена БА. Следователно изследването на генетичните 

детерминанти на асимптоматичната БХР може да бъде полезно при 

етиологично и патофизиологично уточняване на болни с БА. Не можем 

обаче да изключим възможността за влияние на други полиморфизми или 

хаплотипове в промоторния и кодиращ регион на гена на β2-АР. Освен 

това промяната в експресията на β2-АР може да влияе върху функцията на 

холинергични рецептори контролиращи бронхиалния тонус, което би 

могло да обясни сигнификантната връзка между Gly 16 и повишената БХР 

в нашето изследване.  

Генетичните изследвания върху БХР имат противоречиви резултати. 

В италианска популация (D`Amato et al.) Gly16/Gln27 хаплотип се свързва 

с повишена БХР, докато при пациенти с германски и американски 

произход и прояви на повишена БХР, същият хаплотип е много слабо 

проявен.  

В заключение, в нашето изследване честотата на пациенти 

хомозиготи за Gly 16 с положителна реакция към метахолин е по-висока от 

носителите на Arg 16. 

Gly 16 се среща в 20% и при здравите лица, което предполага 

внимателно интерпретиране на резултатите.  

Една от основните функции на β2-АР е отговор към β2-агонисти. 

Голям брой изследователи правят анализ на генния полиморфизъм в тази 

насока и тълкуват алелното разнообразие във връзка с терапевтичния 

отговор. В тази насока интересно е да се проследят пациентите от нашето 
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изследване, които имат данни за повишена БХР и отговора им към β2 

агонисти при клинични прояви на БА.  

Анализът на дихателните параметри при генотипираните болни и 

здравите лица не показва статистическо различие, но се запазва тенденция 

към по-ниски средни стойности при болните в сравнение със здравите и 

бихме могли да предположим, че генетичният полиморфизъм влияе върху 

белодробната функция на болни с АР. Освен това данните показват, че 

носителството на генотип съдържащ алел Arg 16 се свързва с по-добри 

показатели на белодробната функция. В нашето изследване се установява, 

че в групата на генотипираните болни преобладава женският пол вероятно 

поради влиянието на половите хормони върху генното регулиране на 

белодробната функция. 

Бихме могли да направим извод, че наличието на генетичен 

полиморфизъм на 16 аминокиселинна позиция на гена на β2-АР корелира с 

АР и БХР в българска популация. 

Диагностичен алгоритъм 

След обработка и анализ на всички резултати в нашето проучване 

предлагаме алгоритъм на диагностично поведение с цел ранно откриване 

на алергично възпаление на ДДП чрез клинико-билогични и молекулярно-

биологични маркери при пациенти с АР. 

• Разширено кожно-алергично тестуване с по-голям брой алергени 

(битови и полени) за уточняване специфична сенсибилизация. 

• Изчисляване на BMI . 

• Функционално изследване на дишането за откриване на спирометрични 

нарушения при отсъствие на обструктивен синдром. 

• Флоуцитометрично изследване на CD4+ Th лимфоцити за секреция на 

IL-17 предимно при болни с доказана полисенсибилизация от кожно-

алергично тестуване. 
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• Изследване за неспецифична БХР на болни с установени спирометрични 

нарушения и данни за по-висок BMI от нормалния. 

• ДНК анализ за полиморфизъм Arg16Gly на болни с положителен 

резултат от метахолиновия тест и/или данни за повишена секреция на  

IL-17. 

ИЗВОДИ 

1. Честотата на сенсибилизация при пациенти с АР показва 

статистическа зависимост от броя на алергените. 

2. Съществува закономерна връзка между полисенсибилизацията на 

пациенти с АР и секреция на IL-17. 

3. Нарушение на спирометрични показатели и повишена БХР се 

установяват при болни с АР без клинична изява на бронхиални 

симптоми. 

4. Пациенти с АР и повишена БХР съществено се влияят от BMI, 

МСЕД25-75  и сенсибилизация към битови и поленови алергени. 

5. Генетичният полиморфизъм на 16 позиция в гена на β2-АР е свързан с 

повишена неспецифична БХР при болни с алергичен ринит. 

6. Експресията на Gly вместо Arg в гена на β2-АР съществено се влияе от 

пола и BMI. 

7. Наличие на мутантен алел G/G, положителен Мх+ тест и нарушени 

показатели от спирометрично изследване дават основания да се 

приеме, че генетичният полиморфизъм влияе върху дихателната 

функция на болни с АР. 

8. Доказва се ролята на IL-17 в патогенезата на АР. 

9. Полисенсибилизацията играе съществена роля при секрецията  

на IL-17. 
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ПРИНОСИ 

І Оригинални 

1. За първи път у нас е осъществено проучване върху неспецифична 

бронхиална хиперреактивност при пациенти с алергичен ринит и 

влиянието върху нея на различни фактори (BMI, алергенна 

сенсибилизация, динамични белодробни обеми, IL-17, ДНК 

полиморфизъм ). 

2. За първи път у нас е осъществено флоуцитометрично изследване за 

IL-17 на болни с АР. 

3. В българска популация е проведено изследване за генетична 

вариабилност на β2-адренергичен рецептор.  

4. Предложена е хипотеза за патогенетична връзка между генетичен 

полиморфизъм на 16 аминокиселинна позиция на β2-адренергичен 

рецептор и БХР при болни с АР с цел предотвратяване развитието на 

бронхиална астма при тези болни и оптимизиране лечението на болни 

с АР и БХР чрез „основана на генетични тестове персонализирана 

терапия”. 

5. Разработен е комплексен алгоритъм за диагностичен подход с 

модерни изследвания при болни с АР. 

ІІ С потвърдителен характер 

1. Потвърдена е прогностичната стойност на АР като рисков фактор за 

БА. 

2. Потвърдено е влиянието на алергичното възпаление на ГДП върху 

функционалното състояние на ДДП. 

3. Потвърдени са възможностите на флоуцитометричните методи за 

изследване секреция на интерлевкини от лимфоцити. 
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