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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Полинозата е най-често срещаната форма на сезонно протичащо алергично
заболяване в Европа, като през последните години броя на пациентите,
свръхчувствителни към дървесните полени, се увеличава. Съвременни данни показват, че
алергените на брезовия полен причиняват астма и алергичен ринит при 10 – 20 % от
Европейската популация 1, 2, а проявите на алергия към полена от сем. Betulaceae и
съпътстващия орален алергичен синдром се срещат все по-често. Орално алергичният
синдром (ОАС) засяга до 90% от пациентите с алергия към полена на сем. Betulaceae 3.
Алергенните молекули, отговорни за появата на тези алергични заболявания,
присъстват предимно в полена, но се намират и в хранителни продукти от растителен
произход.
Най-разпространените групи растителни алергени са: свързаните с патогенезата
(PR) протеини, структурните протеини и сторидж протеините 4.
Свързаните с патогенезата протеини от клас 10 (PR – 10) са термолабилни рибонуклеазоподобни белтъци, произвеждани от растенията в отговор на патогенна атака. Те се
намират във всички части на растенията и са част техния т.н. Systemic Acquired Resistance
(SAR) – Системна придобита резистентност – аналог на вродения имунитет при
животните. Инфекции или други агенти активират гени, продуциращи PR протеини.
Някои от тези протеини са с антибактериално и/или антифунгиално действие, като
атакуват клетъчната стена на патогена. Други играят ролята на сигнали и разпространяват
„информацията” до околните клетки. Този стимул предизвиква образуване на различни
връзки между молекулите в клетъчната стена и отлагане на лигнин. По този начин се
образува локална бариера, пречеща на разпространението на патогена в други части на
растението 5, 6.
Наличието на тази група протеини в полените на дървесните видове от сем.
Betulaceae (Бреза, Леска, Елша и Габър) както и в растителни храни от представителите на
семействата Betulaceae (лешник), Rosaceae (ябълка, череша, праскова), Apiaceae (морков,
целина, копър, магданоз), Fabaceae (фъстък, соя) е важно за клиничната практика 7, 8.
Под тяхно въздействие се развиват симптоми като рино-конюнктивит, астма, оток,
уртикария и анафилаксия. Алергените, погълнати с храна, могат да предизвикат сърбеж и
подуване на устните, езика и мекото небце, често придружени от ларингеални симптоми,
като усещане за стягане, сърбеж, кашлица. Наблюдават се стомашно-чревни симптоми,
ринит, астма, кожни реакции, както и по-тежки системни анафилактични реакции 9.
В България не са извършвани задълбочени проучвания на кръстосана
реактивност между поленовите алергени и хранителните алергени от растителен
произход. Затова в настоящия дисертационен труд се прави оценка на ролята на PR-10
протеините за развитие на алергия към дърветата от сем. Betulaceae и се изследва
наличието и степента на кръстосана реактивност между този алерген от брезовия полен и
алергените от определени храни, съдържащи аналози на PR-10 протеините.
Нашите изследвания на алергията към брезови полени на молекулно ниво ще
допринесат за по-детайлно изучаване на механизмите на възникване на поленовата и
кръстосаната свръхчувствителност; за по-точна молекулна диагностика и профилактика
на пациентите с дървесна поленова алергия; за рисковете при консумация на храни,
съдържащи кръстосано реагиращи PR-10 протеини и не на последно място - за
подобряване на стандартизацията на българските поленови алергенни препарати.

3

II. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ.
Специалистите от лаборатория „Алергия“ към НЦЗПБ проведоха
няколкогодишни предварителни проучвания, които дадоха основание за разработване на
настоящия дисертационен труд. При аеробиологично проучване в рамките на 3 години са
проследени:
Общото количество и процентното съотношение на дървесните и тревните полени (от
сем. Poaceae и треви от други семейства).
Общото количество и процентното съотношение на поленовите зърна от найразпространените в България дървесни семейства – Betulaceae, Fagaceae и Pinaceae.
Общото количество и процентното съотношение на полена от най-широко представените
дървесни видове от сем. Betulaceae: Леска, Елша, Бреза и Габър.
Данните от аеробиологичното проучване демонстрираха, че дървесните полени
съставляват значителна част – 81-83% от общия брой на полените в атмосферния въздух.
По-детайлният анализ на данните за различните дървесни семейства
разкрива, че поленът на дървесните видове от сем. Betulaceae съставлява около ¼ (между
20-26 %) от дървесните полени. Резултатите ясно демонстрират, че в сравнение с другите
две семейства – Fagáceae и Pinaceae, видовете от сем. Betulaceae и през трите
проследявани години продуцират значително по-големи количества полен.
Поленът на Брезата съставлява 45 - 76 % от полените на семейството.
Аеробиологичните данни за София, показаха също, че обикновено Леската и Елшата
започват първи да продуцират полен (от февруари до април), а по-късно (от април до
средата на май) се наблюдават предимно полени на Брезата и Габъра, като
продължителността на поленовия сезон на дървесните видове от семейство Betulaceae
зависи изключително от температурата и валежите (..).
Обобщените данни от аеробиологичното проучване показват, че полените на
Брезовите видове и най-вече този на Брезата, са неотменна и доминираща част от състава
на поленовите зърна във въздуха. Техните нива по време на цъфтеж са значителни и са
предпоставка за развитие на сенсибилизация и клинично изявена респираторна алергия.
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III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ.
ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.
Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучи ролята на PR-10
протеините за развитие на алергия към дърветата от сем. Betulaceae и появата и степента
на кръстосана реактивност между поленовата алергия и алергията към определени храни,
които съдържат аналози на тези протеини.
ЗАДАЧИ:
За изпълнението на поставената цел са формулирани следните научни задачи:
1. Проучване на значимостта на сенсибилизацията към дървесни полени и поспециално към полена на дърветата от сем. Betulaceae за пациентите с IgE-медиирана
алергия.
2. Определяне сенсибилизацията към алергени от полена на основните
представители от сем. Betulaceae, както и наличието на съпътстваща сенсибилизация към
определени храни от растителен произход при група пациенти с анамнеза за алергия към
брезови полени без или с изразен Орален алергичен синдром in vivo и in vitro.
3. Проучване in vitro степента на сенсибилизация на пациенти с брезова алергия
към набор от индивидуални алергени от брезовия полен, включващ: rBet v 1, rBet v 2, rBet
v 4, и rBet v 6.
4. In vitro определяне на кръстосана реактивност при пациенти с брезова алергия
към набор от алергени - аналози на PR – 10 протеините, съдържащи се в проучваните
храни: фъстък (Ara h8), лешник (Cor a1), соя (Gly m4), ябълка (Mal d1), праскова (Pru p1)
и киви (Act d8).
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IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ.
1. ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНЕТО

1. Проучване на значимостта на сенсибилизацията към дървесни полени и поспециално към полена на дърветата от сем. Betulaceae за пациентите с IgE-медиирана
алергия.
1.1. Определяне на специфична сенсибилизация in vitro при група от пациенти
инхалативни алергични симптоми.
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В рамките на проучването чрез in vitro теста Euroline Atopy са изследвани 392 пациенти.
От тях 166 мъже и 226 жени. Средната възраст на изследваните е 25 години. Пациентите
са посетили специализирания консултативен кабинет по Алергия при НЦЗПБ предимно с
инхалативни алергични симптоми. Не са провеждали имунотерапия в момента на
изследването, не са приемали антихистамини и кортикостероидни препарати (локални
или системни).
3.2.
Проучване на специфичната сенсибилизация при пациенти със
симптоми на поленова алергия по време на разпространението на дървесните полени
1.2.1. Кожно-алергични проби с групови дървесни поленови алергени
145 пациенти, чиито симптоми корелираха с повишените нива на различни
дървесни полени във въздуха са изследвани чрез кожно-алергични проби (Prick test) с
групови дървесни поленови алергени: Б2I Групов дървесен полен, Б2 II Групов дървесен
полен и Б2 III Групов дървесен полен (Бул Био-НЦЗПБ), съдържащи екстракти от 29 от
най-разпространените дървесни видове в България:
Б2I Групов дървесен полен 1000 PNU/ml, съдържа поленови екстракти от:
Cornus mas (Дрян), Ulmus sp. (Бряст), Corylus avellana (Леска), Betula alba
(Бреза),
Alnus sp. (Елша), Carpinus betulus (Габър), Salix babylonica (Върба),
Salix caprea (Ива), Populus sp. (Топола), Populus tremula (Трепетлика),
Fraxinus sp. (Ясен), Taxus baccata (Тис).
Б2II Групов дървесен полен 1000 PNU/ml, съдържа поленови екстракти от:
Quercus sp. (Дъб), Fagus sylvatica (Бук), Acer platanoides (Клен),
Acer negundo, Acer pseudoplatanus (Явор), Juglans regia (Орех),
Morus alba (Черница).
Б2III Групов дървесен полен1000 PNU/ml, съдържа поленови екстракти от:
Pinus nigra (Черен бор), Pinus sylvestris (Бял бор), Picea abies (Смърч),
Larix europaea (Лиственица), Platanus orientalis (Чинар),
Aesculus hippocastanum (Конски кестен), Sambucus nigra (Черен бъз),
Tilia sp. (Липа), Ailanthus glandulosa (Айлант), Gleditschia sp. (Гледичия).
1.2.2. Кожно-алергични проби с индивидуални дървесни поленови алергени
В случай на положителна кожно-алергична проба при тест с групов дървесен
поленов алерген, се извърши повторно тестуване с индивидуални алергенни екстракти от
полените на дървесните видове, включени в съответния групов алерген.
Резултатите бяха отразявани в следния фиш (Приложение 1).
1.2.3. Определяне на алерген-специфични IgE към поленови алергени от
отделните дървесни видове от сем. Betulaceae.
За да детайлизираме резултатите от кожно алергичните проби при 10 от
пациентите извършихме определяне чрез ImmunoCAP на алерген-специфични IgE към
алергени от отделните дървесни видове от сем. Betulaceae – Бреза, Елша, Габър, Леска.
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2. Определяне сенсибилизацията към алергени от полена на основните
представители от сем. Betulaceae, както и наличието на съпътстваща сенсибилизация към
определени храни от растителен произход при група пациенти с анамнеза за алергия към
брезови полени с изразен Орален алергичен синдром.
2.1. Проучване in vivo на сенсибилизацията към полена на дърветата от сем.
Betulaceae и съпътстващата я сенсибилизация към определени храни от растителен
произход
Чрез кожно-алергично тестуване бяха изследвани 42 пациенти с различна степен
на изява на дихателна алергия и ОАС при консумация на определени храни от растителен
произход.
Използвахме стандартните поленови алергени: Б2I Групов дървесен полен,
Б37 Леска, Б38 Бреза, Б39 Елша, Б40 Габър и стандартните хранителни алергени:
В34 Лешници, В11 Ябълка, В68 Соя, В12 Праскова, В27 Моркови (Бул Био-НЦЗПБ).
Извършени бяха Prick-to-Prick тестове с ябълка, морков, праскова.
Получените реакции се отчитаха на 20 мин. според размера на средните диаметри
папулата и еритемата в мм.
2.2. Проучване in vitro на сенсибилизацията към брезовия полен, на неговия PR10 компонент (Bet v1) и съпътстващата я сенсибилизация към определени храни от
растителен произход.
При 11 пациенти, сенсибилизирани към брезов полен t3 и главния алерген Bet v
1, беше извършено in vitro изследване за наличие на специфични IgE антитела срещу
алергените (f17) лешник, (f49) ябълка, (Gly m 4) соя.
Поради изрична препоръка на фирмата Phadia, стойностите на алергена f14
навсякъде са заменени със стойностите на алергена Gly m 4.
3. Проучване in vitro степента на сенсибилизация на пациенти с брезова алергия
към набор от индивидуални алергени от брезовия полен, включващ:
rBet v 1, rBet v 2, rBet v 4, и rBet v 6.
4. In vitro определяне на кръстосана реактивност при пациенти с брезова алергия
към набор от алергени - аналози на PR – 10 протеините, съдържащи се в проучваните
храни
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2. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ:
A. In vivo методи за определяне на алреген-специфични IgE:
Кожно-алергични проби с алергени за диагностика Бул Био – НЦЗПБ:
Б2I Групов дървесен полен 1000 PNU/ml
Б2II Групов дървесен полен 1000 PNU/ml
Б2III Групов дървесен полен 1000 PNU/ml
Б37 – Леска 1000 PNU/ml
Б38 – Бреза 1000 PNU/ml
Б39 – Елша 1000 PNU/ml
Б40 – Габър 1000 PNU/ml
В34 – Лешници
В11 – Ябълка
В68 – Соя,
В12 – Праскова
В27 – Моркови.
Сенсибилизацията на пациентите към всеки от изследваните алергени беше
изследвана с извършването на кожно-алергични проби. Пробите с алергените за
диагностика бяха извършени чрез тест с убождане (Prick test).
Успоредно с алергените бяха използвани: положителна контрола (Histamine
hydrochloride 1 mg/ml) и негативна контрола (50 % глицеринов разтвор на Coca).
Получените реакции (папула и еритема) бяха отчитани 20 мин. след извършването на
кожно-алергичната проба според средния диаметър на папулата /Д/ в мм. Той се определя
по формулата:
където /А/ е най-големият диаметър на папулата, а /Б/ - перпендикулярният на него.
След измерването на папулата, по същия принцип се измерва и еритемата на
кожно-алергичната реакция.
Успоредно бяха приложени отрицателна и положителна контрола (разтвор на Coca I и
хистамин 1 mg/ml или 0,1mg/ml).
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Пробата се считаше за положителна, когато средният диаметър на папулата бе
по-голям от 3 mm (Dreborg and Frew 1993) и отношението на средния диаметър на

папулата на алергена спрямо средния диаметър на папулата на позитивната контрола се
равняваше или превишаваше 0.5 (Meinert et al. 1994). В момента на изследването
пациентите не приемат антихистамини и кортикостероидни препарати (локални или
системни).
Фиг. 6. Позитивни кожно-алергични проби.
Б. In vitro методи за определяне на алреген-специфични IgE:

1. Имуно – ензимно сорбент ен т ест Euroline (Euroimmune):
Euroline представлява количествен in vitro тест за определяне на човешки IgE
антитела срещу инхалаторни или хранителни алергени в серум или плазма.
Чрез този метод при пациентите с положителни кожно-алергични проби ще се
търси и потвърждава кръстосана сенсибилизация към полени.
Принцип на теста: Като твърда фаза се използват мембранни лентички, покрити
с тънки успоредни линии на няколко пречистени, биохимично характеризирани
натурални алергени. Мембраните са фиксирани върху синтетично фолио. Ако пробата е
положителна, специфичните IgE антитела в серумната проба от пациента се прикрепят
към алергените, свързани към твърдата фаза.
Във втория етап след инкубиране, прикрепените IgE антитела реагират с
белязани с алкална фосфатаза анти-човешки антитела.
В третия етап свързаните антитела се оцветяват с разтвор на хромоген /
субстрат, който оцветява лентите и прави реакцията видима. Интензивна тъмна ивица на
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мястото на съответния антиген показва, че серумната проба съдържа специфични
антитела.
В зависимост от спектъра на използвани антигени е възможно да се анализират
няколко алерген-специфични антитела едновременно при еднакви условия (Фиг. 7.).
Резултатите се отчитат по метода EUROLineScan.

Фиг. 7. Принцип на теста EuroLine EuroImmune и разположение на алергените
при
DP 3210-1601-1 E DPA-Dx SPAC-pollen 1.

Използвани са следните два готови кита:
1.1. Euroline Atopy. DP 3710-1601, включващ следните алергени:
g6 Тимотейка (Phleum pratense);
g12 Ръж (Secale cereale);
t3 Бреза (Betula verrucosa);
w6 Пелин (Artemisia vulgaris);
d1 D. рt. (акари в дом. прах – Dermatophagoides pteronyssinus );
е1 Косми от котка ;
е2 Косми от куче;
е3 Косми от кон;
m2 Cladosporium herbatum;
m6 Alternaria alternata;
f1 Яйчен белтък;
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2 Краве мляко;
f3 Треска;
f4 Пшеничено брашно;
f9 Ориз;
f14 Соя;
f17 Лешник;
f31 Морков;
f35 Картоф;
f49 Ябълка;
CCD.
Включените 10 инхалаторни и 10 хранителни алергени дават много добра
представа за алергичния статус на изследваните пациени. Освен това тестът може да ни
ориентира за типа на атопичното заболяване и да даде насока към евентуална кръстосана
реактивност между поленовите и хранителните алергени, включени в него. Изследването,
съчетано с анамнестичните данни на пациентите, кожна алергометрия и ImmunoCAP, е
основа за индивидуалните терапевтични подходи и персонализираната имунотерапия,
както и за контрол на резултатите от лечението.
Определянето е извършено съгласно инструкциите на производителя и
резултатите са отчетени с метода EUROLine Scan.
1.2. Euroline SPAC – Pollen 1: timothy grass, birch DP 3210-1601-1 включва
следните алергени:
t3 Бреза (Betula verrucosa)
g6 Тимотейка (Phleum pratense)
rBet v 1
rBet v 2
rBet v 4
rBet v 6
rPhl p 1
rPhl p 5
rPhl p 7
rPhl p 12
CCD
Изследваните пациенти са подбрани по следните критерии: анамнестични данни
за сенсибилизация към полена на сем. Betulaceae, анамнестични данни за симптоми на
ОАС при консумация на свързани с алергия към сем. Betulaceae храни и/или положителни
кожни проби и EuroLINE Atopy тест.

2. Хемилуминисцент ен т ест ImmunoCAP Phadia (13 алергена).
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Фиг. 7. Апарат ImmunoCAP UniCAP 100, Phadia.
Представлява отделни носители за всеки алерген, като твърдата фаза се състои
от ковалентно свързан с целулоза алерген. Твърдата фаза на ImmunoCAP се състои от
производно на целулоза, затворена в капсула. Хидрофилният, силно разклонен полимер
осигурява идеална микросреда за алергените и ги задържа необратимо, като
същевременно запазва нативната им структура.
Технологията на метода се основава на изключително високия общ капацитет на
свързване на мг целулоза в комбинация с оптимално количество на целулоза във всяка
твърда фаза. Това осигурява свързване на всички съответстващи антитела, независимо от
техния афинитет, като неспецифичното свързване е сведено до минимум.
Използвани са следните алергени:
t3 – цял екстракт от бреза (Betula verrucosa);
t2 – цял екстракт от елша (Alnus incana);
t4 – цял екстракт от леска (Corylus avellana);
t209 – цял екстракт от габър (Carpinus betulus);
f49 – цял екстракт от плод ябълка (Malus x domestica);
f17 – цял екстракт от лешник (Corylus avellana);
f14 – цял екстракт от соя (Glycine max);
f352 (rAra h 8) – PR – 10 протеин от фъстък (Arachis hypogaea);
f353 (rGly m 4) – PR – 10 протеин от соя;
f419 (rPru p 1) – PR – 10 протеин от праскова (Prunus persica);
f428 (rCor a 1) – PR – 10 протеин от лешник;
f430 (rAct d 8) – PR – 10 протеин от киви (Actinidia deliciosa);
f434 (rMal d 1) – PR – 10 протеин от ябълка.
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В. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Където е уместно, бе извършен статистически анализ на данните.
За статистическия анализ беше използвана версия 20 на програмата за
статистическа обработка SPSS за Windows (IBM Corp., Armonk, NY) и GraphPad Prism
5.04. Стандартни дескриптивни методи бяха използвани за изчисление на количествените
променливи – средна аритметична стойност или медиана, стандартно отклонение.
Количествените променливи бяха изследвани за нормалност чрез теста на D'AgostinoPearson.
Променливите с нормално (Гаусово) разпределение бяха анализирани чрез
unpaired t-test. В случаите, когато променливите не отговарят на изискванията за
нормалност, е използван непараметричният Mann Whitney U тест.
Като статистически достоверни са приемани стойностите с ниво на значимост на
нулева хипотеза p<0,05, респективно с гаранционна вероятност по-голяма от 0.95 (95%
интервал на доверителност).
За оценка на зависимостта между отделни променливи бе извършен корелационен анализ
като бе изчислен непараметричния корелационен коефициент на Spearman (rs).
V. РЕЗУЛТАТИ.
1. Проучване на значимостта на сенсибилизацията към дървесни полени и поспециално към полена на дърветата от сем. Betulaceae за пациентите с IgE-медиирана
алергия.
1.1. Определяне на специфична сенсибилизация при група от пациенти с
инхалативни алергични симптоми.
Обобщените данни за специфичната сенсибилизация на изследваните 392
пациенти към различни инхалативни и хранителни алергени, включени в in vitro кита за
определяне на алерген-специфични IgE Euroline Atopy, са представени на Фиг. 8.
При групата на поленовите алергени, които са основен таргет на настоящото проучване,
най-често се установява сенсибилизация към тревни полени - Ръж (Secale cereale) – при
22% и Тимотейка (Phleum pratense) – при 25 %, последвана от свръхчувствителност към
Пелин (Artemisia vulgaris) – при 18 % и Бреза (Betula verrucosa) – при 13% от
изследваните пациенти.
От проучваните хранителни алергени откриваме сенсибилизация към лешник –
при 13%; към ябълка – при 10% и към соя – при 10% от пациентите.
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Фиг. 8. Процентно съотношение на пациентите със сенсибилизация към отделните
инхалативни и хранителни алергени включени в кита за определяне на алергенспецифични IgE Euroline Atopy (DP 3710-1601).
След изчисление на средното количество на IgЕ за всеки алерген, включен в
теста, получихме следните резултати: към t3 (бреза) – 45.02 kUa/l , към f49 (ябълка) – 8.44
kUa/l, към f17 (лешник) – 16.68 kUa/l, към f14 (соя) – 5.45 kUa/l. (Фиг. 9).
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Фиг. 9. Средно количество IgE, изразено в kUa/l, срещу всеки от алергените,
включени в кита Euroline Atopy (DP 3710-1601).
Резултатите при изследваните пациенти, разделени по полов признак, са
представени на Фиг. 10 и Фиг. 11.
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Фиг. 10. Процент жени със сенсибилизация към отделните алергени, включени в кита за
определяне на алерген-специфични IgE Euroline Atopy (DP 3710-1601).
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Фиг. 11. Процент мъже със сенсибилизация към отделните алергени, включени в кита за
определяне на алерген-специфични IgE Euroline Atopy (DP 3710-1601).
Анализът на сенсибилзацията към проучваните алергени при пациентите от различен пол
не показа съществени разлики.
Не се установи и сигнификантна разлика в серумните нива на IgE към бреза при
изследваните мъже и жени (p>0,05).
Средното серумно ниво на IgE към бреза при мъжете е 35.36 kUa/l, а при жените е 33.08
kUa/l (p = 0,808) - Фиг. 12.

17

150

kUA/l

100

50

Ig

Ig

E

E

M

F

0

Фиг. 12. Сравнение на средните количества IgE към t3 – бреза при мъже и жени.
1.2. Определяне на специфична сенсибилизация при група от пациенти със
симптоми на поленова алергия по време на разпространението на дървесните полени
1.2.1. Кожно-алергични проби с групови дървесни поленови алергени
При изследване на сенсибилизацията на групата от 145 пациенти с алергични
симптоми през периода на повишени нива на дървесните полени във въздуха се установи,
че 62 души (43 %) проявяват положителни кожно-алергични проби само към Б2I Групов
дървесен поленов алерген. При 48 (33%) сенсибилизацията е и към първия, и към втория
дървесен микс. Тридесет пациенти (21%) показаха свръхчувствителност и към трите
групови дървесни поленови алергена, а най-рядко се наблюдаваха позитивни кожноалергични проби - само към Б2IІ или Б2IІІ Групов дървесен поленов алерген (Фиг. 13).
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Фиг. 13. Процентно съотношение на сенсибилизацията на пациентите към трите
групови алергени от дървесни полени Б2I, Б2II и Б2III.
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По-детайлният анализ на данните показва, че пациентите са сенсибилизирани
предимно към Б2I Групов дървесен полен, като от 145 изследвани 141 са с положителна
кожно-алергична проба към този алерген.
1.2.2. Кожно-алергични проби с индивидуални дървесни поленови алергени.
Използването на индивидуални алергенни екстракти от дървесни полени,
включени в състава на алерген Б2I, разкри, че изследваните пациенти са сенсибилизирани
предимно към полена на най-разпространените у нас брезови видове: Леска, Бреза, Елша
и Габър (Фиг. 14.).
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Фиг. 14. Размер на кожно-алергичните проби, изразен с медианните диаметри на
папулата /п/ и еритемата /е/ в милиметри, след тест с индивидуални дървесни алергени
при пациенти със сенсибилизация към Б2I Групов дървесен поленов алерген.
Получените резултати ясно показват, че полените именно на тези видове са с
най-висок алергенен потенциал и най-често водят до сенсибилизация и алергични прояви
при пациентите с алергия към дървесните полени.
1.2.3. Определяне на алерген-специфични IgE към поленови алергени от
отделните дървесни видове от сем. Betulaceae.
За да детайлизираме резултатите от кожно алергичните проби при 10 от
пациентите чрез системата ImmunoCAP, извършихме определяне на нивата на алергенспецифичните IgE към алергени от отделните дървесни видове от сем. Betulaceae – Бреза,
Елша, Габър, Леска.
Резултатите от in vitro изследването, представени на Фиг. 15., се припокриват с
тези от кожно-алергичните проби и демонстрират, че болшинството от пациентите са със
сходни нива на специфичните IgE към алергените и на четирите изследвани брезови
видове, без да е налице явна индивидуална свръхчувствителност към поленовите
алергени на отделен вид от това семейство.
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Фиг. 15. Нива на алерген-специфични IgE в kUa/l към поленови алергени от отделни
дървесни видове от сем. Betulaceae.
2. Определяне сенсибилизацията in vivo към алергени от полена на основните
представители от сем. Betulaceae, както и наличието на съпътстваща сенсибилизация към
определени храни от растителен произход при група пациенти с анамнеза за алергия към
брезови полени с изразен Орален алергичен синдром.
2.1. Проучване in vivo на сенсибилизацията към полена на дърветата от сем.
Betulaceae и съпътстващата я сенсибилизация към определени храни от растителен
произход.
Чрез кожно-алергични проби са изследвани 42 пациенти с различна степен на
изява на дихателна и хранителна алергия и ОАС. Използвахме стандартните инхалаторни
алергени Б2I Групов дървесен полен, Б37 Леска, Б38 Бреза, Б39 Елша, Б40 Габър и
стандартните хранителни алергени В34 Лешници, В11 Ябълка, В68 Соя, В12 Праскова,
В27 Моркови. Извършени бяха Prick-to-Prick тестове с алергени от ябълки, моркови,
праскови.
При 100% от пациентите, сенсибилизирани към алергени от сем. Betulaceae, откриваме
наличие на чувствителност към поне един (най-често три) хранителни алергена. И трите
вида кожно-алергични проби (интрадермални, прик, и prick-to-prick) потвърждават този
резултат. Трите алергена, даващи най-често положителни реакции, са лешник (В34),
ябълка (В11) и соя (В68).
2.2. Проучване in vitro на сенсибилизацията към брезовия полен, на неговия PR10 компонент (Bet v1) и съпътстващата я сенсибилизация към определени храни от
растителен произход.
При 11 пациенти, сенсибилизирани към брезов полен (t3) и главния алерген Bet
v 1, чрез автоматизираната система ImmunoCAP беше извършено изследване за наличие
на специфични IgE антитела срещу алергените (f17) лешник, (f49) ябълка, (Gly m 4) соя.
Поради изрична препоръка на фирмата Phadia стойностите на алергена f14 навсякъде са
заменени със стойностите на алергена Gly m 4.
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Резултатите за нивата на алерген-специфичните IgE антитела към изследваните
храни при всеки пациент са представени на Фиг. 16 и Фиг. 17.
Данните показват, че при всички пациенти с клинично проявена поленова
алергия и ОАС, сенсибилизирани към брезов полен и неговия главен алерген Bet v 1, се
откриват и повишени нива на алерген-специфични IgE най-малко към две от
изследваните храни. Най-често и в най-голямо количество са IgE антителата към лешник,
следвани от тези към соя и ябълка (Фиг. 17).
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s0853 s0854 s0862 s0932 s0938 s0993 s1023 s1026 s1041 s1079 s1154

Фиг. 16. Нива на специфични IgE срещу брезови алергени и храни в серумите на
пациенти с клинично проявена поленова алергия и ОАС. (t3 – бреза, Bet v 1 – PR-10 в
брезовия алерген, f17 – лешник, f49 – ябълка, Gly m 4 – соя).
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Фиг. 17. Нива на специфични IgE към хранителни алергени от растителен произход:
f17 – лешник, f49 – ябълка, Gly m 4 – соя.
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3. Проучване in vitro степента на сенсибилизация на пациенти с брезова алергия
към набор от индивидуални алергени от брезовия полен
Използван бе китът EuroLine Euroimmun SPAC – Pollen 1, който включва
натурален екстракт от брезов полен (t3), както и четири от най-значимите алергенни
компоненти на брезовия полен: rBet v 1 - PR-10; rBet v 2 – профилин; rBet v 4 - калцийсвързващ протеин и rBet v 6 - изофлавон редуктаза. Чрез него бе направена молекулна
диагностика при 34 пациенти с клинично проявена алергия, сенсибилизирани към брезов
полен, като по този начин бе определен индивидуалният профил на сенсибилизация на
всеки един пациент.
Резултатите от молекулната диагностика са представени на Таблица 5.
Таблица 5. Количества на алерген-специфични IgE в kUA/l към различните
алергенни компоненти от брезовия полен при 34 пациенти чрез използването на кита
EuroLine Euroimmun SPAC – Pollen 1.
t3
S0853
S0854
s0862
s0932
s0938
S0938
S0941
s0970
S0993
S0998
S1023
s1026
s1031
s1041
S1042
s1045
s1056
S1079
S1123
S1124
S1131
S1141
s1154
S1181
S1202
S1219
S1236
S1244
S1246
S1252
S1254
S1255
S1256
S1263

100.00
82.00
46.00
95.00
60.00
60.00
81.00
72.00
58.00
67.00
80.00
80.00
72.00
53.00
86.00
76.00
24.00
62.00
49.00
3.20
87.00
61.00
66.00
3.60
68.00
76.00
60.00
56.00
41.00
38.00
28.00
76.00
46.00
17.50

g6

0.35
0.70
52.00
100.00
72.00
0.35
85.00
85.00
96.00
67.00
17.50
100.00
100.00
69.00
15.50
100.00
27.00
0.35
60.00
100.00
73.00
95.00
60.00
43.00
90.00
0.35
98.00
0.70
0.36
2.20
81.00
0.35
3.60
20.00

rBet v 1

100.00
100.00
100.00
1.80
2.50
72.00
72.00
100.00
71.00
93.00
96.00
85.00
1.80
0.35
100.00
0.59
66.00
54.00
66.00
15.50
100.00
89.00
96.00
20.00
75.00
84.00
52.00
53.00
23.00
24.00
14.50
76.00
43.00
10.60

rBet v 2

rBet v 4

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
24.00
0.35
0.35
16.50
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.47
0.35
0.36
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

0.35
0.35
0.35
1.80
0.47
0.35
53.00
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

rBet v 6

2.50
0.35
100.00
0.35
0.35
0.47
15.50
0.35
0.35
0.35
0.35
1.80
84.00
73.00
0.35
100.00
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
1.10
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

rPhl p 1

0.35
0.35
100.00
0.35
0.35
0.35
41.00
0.35
22.00
63.00
27.00
3.20
69.00
67.00
27.00
100.00
0.35
0.35
91.00
100.00
100.00
0.35
32.00
17.50
73.00
0.35
36.00
0.35
0.35
0.35
30.00
0.35
0.35
2.50

rPhl p 5

rPhl p 7

0.35
0.35
65.00
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
43.00
0.35
0.35
0.35
8.60
1.10
0.35
53.00
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
81.00
0.35
0.70
22.00
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
1.80
0.35
0.35
0.35

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.70
0.35
0.35
0.35
0.35
0.36
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
6.60
0.35
0.35
0.35
0.80

rPhl p 12 CCD

0.35
0.35
63.00
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.70
0.35
0.35
0.35
0.47
0.35
0.59
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.47
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

0.70
0.70
9.60
0.36
0.70
0.70
0.70
0.70
0.35
0.70
0.47
0.59
1.80
0.47
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.47
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.47
0.35
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Анализът на данните показва, че: всички изследвани пациенти (100%) са
сенсибилизирани към брезовия полен и в серума им се откриват повишени нива на
алерген-специфични IgE. срещу натуралния екстракт от брезов полен (t3);
33 пациенти (97%) са с повишени нива на IgE към Bet v1;
3 пациенти (9 %) са с повишени нива на IgE към Bet v2;
3 пациенти (9 %) са с повишени нива на IgE към Bet v4;
и 9 пациенти (26 %) са с повишени нива на IgE към Bet v6 (Фиг. 18).
100%

97%

100%
90%

76%

80%
70%

56%

60%
50%
40%

26%

30%

9%

20%
10%
0%

t3

g6

9%

24%
3%

3%

rBet v 1 rBet v 2 rBet v 4 rBet v 6 rPhl p 1 rPhl p 5 rPhl p 7 rPhl p
12

6%
CCD

Фиг. 18. Процентно съотношение на пациентите с повишени алергенспецифични IgE антитела към отделните алергенни молекули в брезовия полен.
При изчисление на средното количество на IgЕ за всеки алерген, включен в
теста, получихме следните резултати: към натуралния екстракт от брезов полен (t3) –
59,71 kUA/l; към Bet v 1 – 61,15 kUA/l; към Bet v 2 – 20,25 kUA/l; към Bet v 4 – 27,40
kUA/l и към Bet v 6 – 47,24 kUA/l (Фиг. 19 и Фиг. 20).
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70.00

65.84

63.00

61.15

59.71

60.00

52.69
47.24

50.00

34.44

40.00
27.40

30.00

20.25

20.00
6.60

10.00
0.00

t3

g6

rBet v 1 rBet v 2 rBet v 4 rBet v 6 rPhl p 1 rPhl p 5 rPhl p 7 rPhl p
12

5.70

CCD

Фиг. 19. Средно количество IgE, изразено в kUА/l, срещу всеки от алергените,
включени в кита EuroLine Euroimmun SPAC – Pollen 1.

Фиг. 20. Количество IgE и средни стойности на антителата срещу натуралния
екстракт и отделните компоненти на брезовия алерген.
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При сравнение на количествата на IgE към натуралния екстракт от брезов полен
с тези към Bet v1 в серумите на изследваните пациенти не се установи сигнификантна
статистически значима разлика (p = 0,679) между сравняваните количества на алергенспецифичните антитела (Фиг. 21.)
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Фиг. 21. Сравнение между количеството на IgE към натуралния екстракт от
брезов полен и Bet v1, измерени чрез EuroLine Euroimmun SPAC – Pollen 1.
Чрез корелационен анализ при изследваните пациенти се установи ниска
(rs=0,4706), положителна и статистически значима (p=0,003) корелация между серумните
нива на IgE към натуралния полен от бреза и тези към Bet v1 (Фиг 22).
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Фиг 22. Корелационен анализ между серумните нива на IgE към натуралния
полен от бреза и тези към Bet v1.
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Използвайки кита EuroLine Euroimmun SPAC – Pollen 1 при изследваните
пациенти, установихме 6 профила на индивидуална сенсибилизация към отделните
алергенни молекули на брезовия полен. Те са представени на Таблица 6 и Фиг 23.
Табл. 6. Профили на индивидуална сенсибилизация към отделните алергенни
молекули на брезовия полен.
№
Профил на сенсибилизация
Брой пациенти
%
1
Bet v1+ Bet v2- Bet v4- Bet v6 21
62
2
Bet v1+ Bet v2- Bet v4- Bet v6 +
7
20
3
Bet v1+ Bet v2- Bet v4+ Bet v6 2
6
4
Bet v1+ Bet v2+ Bet v4- Bet v6 2
6
5
Bet v1- Bet v2- Bet v4- Bet v6 +
1
3
6
Bet v1+ Bet v2+ Bet v4+ Bet v6+
1
3

Профил на сенсибилизация
6%

6%

3%

3%
Bet v1+ Bet v2+ Bet v4+ Bet v6+
Bet v1+ Bet v2- Bet v4- Bet v6 Bet v1+ Bet v2- Bet v4- Bet v6 +

20%

Bet v1+ Bet v2- Bet v4+ Bet v6 -

62%

Bet v1+ Bet v2+ Bet v4- Bet v6 Bet v1- Bet v2- Bet v4- Bet v6 +

Фиг. 23. Процентно съотношение на профилите на индивидуална
сенсибилизация към отделните алергенни молекули на брезовия полен при изследваните
пациенти с алергия към брезов полен.
Данните показват, че 21 (62 %) от изследваните пациенти са сенсибилизирани
само към Bet v1, което го прави доминиращ алерген за развитие на свръхчувствителност
към брезовия полен.
Втори по честота е алергенният профил, при който се наблюдават повишени IgE
както към Bet v1, така и към Bet v6. Той се наблюдава при 7 (20%) от пациентите. Трябва
да се отбележи, че в отделни случаи нивата на IgE към Bet v6 са сравними и даже
превишават тези към Bet v1. Освен това при 1 пациент се открива само сенсибилизация
към Bet v6.
Това поставя Bet v6 (изофлавон редуктазата) на второ място по значимост за
развитие на алергия към брезовия полен.
Само 1 пациент проявява свръхчувствителност едновременно и към четирите
използвани алергенни компонента.
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Алергените Bet v2 (профилин) и Bet v4 (калций-свързващ протеин) рядко
предизвикват сенсибилизация. Към тях не се наблюдава самостоятелна
свръхчувствителност, а когато откриваме повишени нива на алерген-специфични IgE към
тях, те са много ниски и са винаги в комбинация с повишени IgE към Bet v1. Това ни дава
основание да класифицираме Bet v2 и Bet v4 като малки алергени (minor allergens), които
играят несъществена роля за възникването на сенсибилизация към брезовия полен при
изследваните пациенти.
4. Проучване in vitro степента на сенсибилизация на пациенти с брезова алергия
към набор от индивидуални PR – 10 алергени от фъстък, соя, праскова, лешник, киви,
ябълка и PR – 10 протеина в брезовия алерген Bet v 1.
За да проучим степента на кръстосана реактивност между различните PR – 10
протеини при 10 пациенти, сенсибилизирани към брезов полен t3 и главния алерген Bet v
1, чрез автоматизираната систама ImmunoCAP бяха определени нивата на IgE срещу PR –
10 протеините в шест храни от растителен произход:

f352 (rAra h 8) – PR – 10 протеин от фъстък (Arachis hypogaea);
f353 (rGly m 4) – PR – 10 протеин от соя (Glycinе max);
f419 (rPru p 1) – PR – 10 протеин от праскова (Prunus persica);
f428 (rCor a 1) – PR – 10 протеин от лешник (Corylus avelana);
f430 (rAct d 8) – PR – 10 протеин от киви (Actinidia deliciosa);
f434 (rMal d 1) – PR – 10 протеин от ябълка (Malus domestica).
80.00

120.00

70.00

100.00

60.00

f430 rAct d 8
f428 rCor a 1
f419 rPru p 1

80.00

50.00

rf352 rAra h 8
f434
f353 rGly m 4

40.00

60.00

Bet v 1
2 per. Mov. Avg. (f430 rAct d 8)

30.00

40.00

2 per. Mov. Avg. (f428 rCor a 1)
2 per. Mov. Avg. (f419 rPru p 1)

20.00

2 per. Mov. Avg. (rf352 rAra h 8)

20.00

10.00

2 per. Mov. Avg. (f434)
2 per. Mov. Avg. (f353 rGly m 4)

0.00

0.00
s0938 s0941 s1023 s1026 s1028 s1042 s1045 s1141 s1154 s1165

Фиг. 24. Количества на IgE, изразени в kUA/l, срещу кръстосано реагиращите
PR – 10 протеини в брезовия полен и шест храни от растителен произход.
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Резултатите, представени на Фиг. 24, показват, че в серумите на всички
изследвани пациенти с алергия към брезов полен, дължаща се на сенсибилизация към Bet
v1с
е откриват, макар и в различна степен, повишени нива на IgE към всички хомолози на PR
– 10, намиращи се в проучваните храни от растителен произход.
При сравняване на количествата на IgE към PR – 10 в различните храни,
представени в Таблица 7., се установи, че те са най-големи към PR – 10 от лешник (Cor a
1), а най-малки – към PR – 10 от киви (Act d 8).

Табл. 7. Количества на на IgE, изразени в kUA/l, към PR – 10 в брезовия полен и
проучваните храни.
Серум
№

Количества на IgE, изразени в kUA/l към:
Bet v 1

Act d 8

Cor a 1

Pru p 1

Ara h 8

Mal d 1

Gly m 4

s0938

10,60

0,52

6,00

0,57

1,13

4,63

2,02

s0941

100

10,50

20,00

7,9

1,29

10,5

11,2

s1023

80,00

4,40

27,20

4,60

5,95

2,93

2,94

s1026

22,60

10,50

20,00

7,90

1,29

10,50

11,20

s1028

73,3

7,5

11,1

6,3

2,2

4,2

10,1

s1042

71,10

7,80

59,79

12,84

13,10

8,60

14,10

s1045

76,00

13,30

36,49

19,00

7,43

8,06

9,92

s1141

42,70

7,40

67,16

11,20

16,88

7,40

12,00

s1154

22,50

1,38

11,37

5,22

0,40

2,80

1,61

s1165

40,70

2,85

35,00

10,71

27,50

9,64

5,79

средно

53,95

6,62

29,41

8,62

7,72

6,93

8,09

Статистическият анализ на получените данни показва че:
•
Няма статистически значима корелация между нивата на Bet v1 и PR 10 в
изследваните храни.
•
Откриваме висока (rs=0,8293), положителна и статистически значима (p=0,0047)
корелация между серумните нива на IgE към Cor a 1 и тези към Ara h 8 при изследваните
пациенти (Фиг 25).
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Корелация между Cor a1 и Ara h8
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Фиг 25. Корелационен анализ между серумни нива на IgE към Cor a 1 и Ara h 8
при изследваните пациенти.
•
Откриваме висока (rs=0,8171), положителна и статистически значима (p=0,0058)
корелация между серумните нива на IgE към Cor a1 и тези към Pru p 1 при изследваните
пациенти (Фиг 25).
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Фиг 26. Корелационен анализ между серумни нива на IgE към Cor a 1 и Pru p 1
при изследваните пациенти.
•
Откриваме умерена (rs=0,6585), положителна и статистически значима
(p=0,0438) корелация между серумните нива на IgE към Pru p1 и тези към Act d8 при
изследваните пациенти.
•
Откриваме умерена (rs=0,6585), положителна и статистически значима
(p=0,0438) корелация между серумните нива на IgE към Act d 8 и тези към Gly m 4 при
изследваните пациенти.
•
Откриваме умерена (rs=0,6951), положителна и статистически значима
(p=0,0306) корелация между серумните нива на IgE към Pru p 1 и тези към Ara h 2 при
изследваните пациенти.
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•
Откриваме умерена (rs=0,6707), положителна и статистически значима
(p=0,0390) корелация между серумните нива на IgE към Pru p1 и тези към Gly m4 при
изследваните пациенти.
Получените резултати демонстрират наличието на високостепенна кръстосана
реактивност между различните PR – 10 протеини, което е причина за честата поява на
симптомите на ОАС при пациентите, сеснибилизирани към брезов полен.
VI. ОБСЪЖДАНЕ.
Съвременни проучвания показват, че около 23 % от европейската популация е с
клинично потвърдени симптоми на алергичен ринит (1) и 3,8 % - на бронхиална астма (2).
Въздействието на поленовите алергени играе ключова роля в процеса на сенсибилизация
и за появата на алергични симптоми при свръхчувствителните индивиди.
Растителността на България, като част от Субмедитеранейния флористичен
регион на Европа (6), е много богата и разнообразна. У нас са разпространени над 12 000
вида растителни видове, като дървесните са над 370 вида. Горите заемат над 30% от
територията на страната ни.
Значението на горската растителност за климата, водите, опазване на почвите, за
развитието на икономиката и туризма е безспорно. Същевременно, тя има и важно
значение за човешкото здраве, защото много от най-разпространените дървесни видове в
Европа са източник на полен с мощен алергенен потенциал.
Широколистните гори, които представляват около ¾ от горската растителност
на България, са разположени в долините, равнините и планините до 1500 м надморска
височина, като най-широко разпространени са: бук, дъб, габър, елша, бреза, ясен, топола,
върби, липа и др.
Нашето предварително аеробилологично проучване, както и дългогодишните
наблюдения, провеждани от Лаборатория по алергия към НЦЗПБ, показват, че е налице
позитивна корелация между степента на експозиция по време на поленовия сезон на
дърветата и проявата на алергични симптоми при сенсибилизираните атопични пациенти.
Обобщението на данните от аеробиологичното проучване показва, че полените на
брезовите видове и най-вече този на брезата, са неотменна и доминираща част от състава
на поленовите зърна във въздуха. Техните нива по време на цъфтеж са значителни и са
предпоставка за развитие на сенсибилизация и клинично изявена респираторна алергия.
Много други подобни проучвания показват, че в Северна, Централна и Източна
Европа най-алергенният дървесен полен се продуцира от дървесните видове на разред
Fagales, включващ в състава си три семейства:
Betulaceae, с родове Betula (бреза) и Alnus (елша);
Corylaceae, с родове Corylus (леска), Carpinus (габър), и Ostrya (воден габър);
Fagaceae, с родове Quercus (дъб), Fagus (бук), and Castanea (кестен).
Според съвременни данни брезовият полен причинява симптоми на алергичен
ринит и бронхиална астма при 10 % до 20 % от алергичните европейци, като процентът на
пациентите с положителни кожни проби към алергена от брезови полени варира между
5% в Холандия до 54% в Цюрих (Швейцария) (7).
Нашите обобщени резултати от in vitro изследването на нивата на алерген
специфичните IgE (sIgE) към 10 инхалативни и 10 хранителни алергени, включени в кита
Euroline DP 3710-1601 E Atopy (Euroimmune), показват, че от изследваните 392 пациенти
с алергични оплаквания, 50 души (13%) показват повишени стойности на sIgE към бреза
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(t3). Тези резултати поставят сенсибилизацията към брезовия полен на трето място след
тази към тревните полени и полена от пелин.
Данните от това наше първоначално проучване показват, че процентът на
изследваните от нас пациенти, сенсибилизирани към брезов полен, е сравнително нисък,
което ни поставя в средните за Европа нива на сенсибилизация към този алерген (1020%).
При изследване на сенсибилизацията чрез КАП на група пациенти с алергични
симптоми, през периода на повишени нива на дървесните полени във въздуха, се
установи, че болните са със свръхчувствителност предимно към Б2I Групов дървесен
полен, съдържащ в състава си алергенни екстракти от четирите най-разпространени в
България дървесни видове от сем. Betulaceae. Данните ни показват, че от 145 изследвани
141 (97%) са с положителна кожно-алергична проба към този алерген.
Използването на индивидуални алергенни екстракти от дървесни полени,
включени в състава на алерген Б2I, разкри, че изследваните пациенти са сенсибилизирани
предимно към полена на най-разпространените у нас брезови видове: леска, бреза, елша и
габър.
Данните ясно показват, че полените именно на тези видове са с най-висок
алергенен потенциал и най-често водят до сенсибилизация и алергични прояви при
болшинството от пациентите с алергия към дървесните полени.
За да детайлизираме тези наши резултати, извършихме и определяне in vitro на
sIgE към алергени от дървесни видове от сем. Betulaceae. Резултатите от in vitro
изследването се припокриват с тези от кожно-алергичните проби и демонстрират, че
болшинството от пациентите са със сходни нива на специфичните IgE към алергените и
на четирите изследвани брезови вида, без да е налице явна индивидуална
свръхчувствителност към поленовите алергени на отделен вид от това семейство.
Оттук възниква и основният въпрос – Дали тези резултати се дължат на косенсибилизация или са проява на кръстосана реактивност?
При анализа на данните за състава на откритите досега алергенни молекули в
поленовите екстракти на дървесните видове от семейство Брезови установихме, че засега
от екстракта на брезовия полен са изолирани и регистрирани 5 алергена; от полена и
ядката на лешника – 8; от елшата – 2, а от габъра - 1 алерген (www.allergen.org).
В екстрактите от полените и на четирите брезови вида прави впечатление
наличието на сходни алергенни протеини PR – 10: Bet v 1, Cor a 1, Aln g 1 и Car b 1.
Наличието на алергенни протеини, със сходно биологично действие и в четирите
близкородсвени екстракта, най-вероятно обуславя появата на кръстосана реактивност
между sIgE и PR – 10 протеините. Това се подкрепя от установената много висока
хомоложност в структурата (над 80 %) на Pr – 10 протеините на елшата, леската и габъра
спрямо Bet v 1 (16, 17, 18). При отделни пациенти, обаче, е възможна появата и на косенсибилизация, когато специфични алергени от брезовите екстракти предизвикат
продукция на специфични IgE.
Алергията към полените на дървесните видове от сем. Betulaceae често се
съпътства и от появата на орален алергичен синдром (10). Съвременни данни показват, че
до 90 % (70) от европейските пациенти, свръхчувствителни към брезови полени,
проявяват OAS (11), когато приемат определени плодове, зеленчуци и ядки (12,13).
По анамнестични данни 80 % от изследваните от нас пациенти с алергични
симптоми, през периода на повишени нива на дървесните полени във въздуха съобщават
и за съпътстващи локални алергични симптоми след консумацията на определени храни
от растителен произход.
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Данните от първоначалното проучване на сенсибилизацията на изследваните
392 пациенти към 10 инхалативни и 10 хранителни алергени, включени в кита Euroline DP
3710-1601 E Atopy (Euroimmune), показват, че от 50 души с изразена сенсибилизация към
брезов полен са ко-сенсибилизирани към лешник, соя, ябълка, морков, картоф.
Тези данни се потвърждават и от проведените от нас различни разновидности на
КАП (Prick test, интрадермален тест и Prick to prick) със същите хранителни алергени от
растителен произход. При 100% от пациентите, сенсибилизирани към алергени от сем.
Betulaceae, откриваме наличие на чувствителност към поне един (най-често три) от
използваните хранителни алергени. Трите алергена, даващи най-често положителни
реакции, са лешник, ябълка и соя.
Получихме идентични резултати и при in vitro определянето нивата на sIgE
срещу цели екстракти от хранителните алергени, даващи най-често позитивни КАП
(лешник, ябълка, и соя). В серумите на всички пациенти от изследваната група се
откриват повишени sIgE към лешник и соя, а към ябълка – при 10 от изследваните 11
серума. Прави впечатление, че нивата на алерген-специфичните IgE към лешник са найвисоки.
Подобни данни се съобщават и в проучване на Eriksson et al. 73, проведено чрез
въпросник сред 380 пациенти с брезова алергия. Данните разкриват, че 53% от
пациентите съобщават, че са имали тип I реакции към лешник, 47% - към ябълка, 34% към праскова, 29% - към череша, 27% - към бадем, 26% - към орех, 26% - към круша, 23%
- към моркови, 21% - към слива, 20% - уртикария от картофена кора, 20% - от бразилски
орех и 14% - към фъстъци.
Ако направим интерпретация на тези резултати, получени посредством
конвенционалните in vivo и in vitro методи за диагностика в алергологията, които
използват натурални екстракти от полени и храни, с основание бихме заключили, че при
болшинството
от
пациентите
е
налице
полисенсибилизация.
Но
тази
"полисенсибилизация" може да се дължи и на реакция към един или няколко определени
кръстосано реагиращи алергенни компоненти (паналергени), намиращи се както в състава
на поленовите, така и в състава на хранителните натурални алергенни екстракти.
За да изясним точния механизъм на откритата „полисенсибилизация” към
брезовите поленови алергени и определени храни от растителен произход, днес можем да
използваме един нов подход за диагностика на IgE-медиираната алергия, базиран на
използването на индивидуални алергенни компоненти, влизащи в състава на натуралните
алергенни екстракти. Този метод носи названието „Молекулярна диагностика на
алергията” (МДА) и въвеждането му доведе до подобряване на диагностичния процес и
до по-компетентно лечение на алергичните заболявания (Van Gasse A.L., Mangodt E.A.,
Faber M., Sabato V., Bridts C.H., Ebo D.C. Molecular allergy diagnosis: Status anno 2015
Clinica Chimica Acta 444 (2015) 54-61).
Използвайки МДА на базата на in vitro теста Euroline SPAC – polen 1, съдържащ
4 компонента от алергена на брезовия полен, в последващата фаза на проучването
установихме, че от изследваните 34 пациенти с клинично значими стойности на IgE
антитела срещу цял екстракт от брезов полен, при 33 (97%) се откриха повишени нива на
sIgE към Bet v 1 (PR – 10). Повишени sIgE към Bet v 2 (профилин) и Bet v 4 се установиха
при 3 пациенти (9%), а при 9 пациенти (26%) - към Bet v 6 (изофлавон-редуктаза).
Тези данни определят Bet v 1 (PR – 10) за безспорен главен алерген от брезовия полен.
След него по значимост за алергизацията се нарежда Bet v 6 (изофлавон-редуктаза),
отговорен за сенсибилизацията на близо една четвърт от изследваните пациенти.
Алергенните молекули Bet v 2 (профилин) и Bet v 4 могат да се определят като малки
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алергени, недопринасящи съществено за сенсибилизацията на пациентите с брезова
алергия.
Аналогични данни се съобщават и в едно проучване на Moverare. Според
изследванията 95% от алергичните към бреза пациенти имат IgE антитела, които
разпознават Bet v 1. Антитела от клас IgE срещу Bet v 2 и Bet v 3 се откриват при 10% от
пациентите, а към Bet v 6 – при 32%.
При друго проучване в Северозападна Италия е извършено определянето на
алерген-специфични серумни IgE антитела с помощта на рекомбинантни алергени Bet v 1,
Bet v 2 и Bet v 4. Получените резултати разкриват, че от 372 пациенти 215 (58%) са имали
серумни IgE антитела към Bet v 1, 166 (45%) - към Bet v 2, и 35 (9%) - към Bet v 4. С моночувствителност към Bet v 1 са 146 (39%) от пациентите; 96 (26%) - към Bet v 2; и само 4
(1%) към Bet v 4. Тридесет и девет серума (11%) не съдържат алерген- специфични IgE
антитела към нито един от тези три отделни алергена 50.
При по-детайлен анализ на нашите данни се установи, че 21 (61%) от болните са с
моносенсибилизация към Bet v 1 (PR – 10) и само 1 (2%) – към Bet v 6, което още повече
утвърждава лидерската позиция на Bet v 1, като основен причинител на алергията към
брезови полени сред българските пациенти.
За подобен профил на сенсибилизация се съобщава предимно в проучванията,
проведени в по-северните региони 58,56, докато при пациенти от централните и южните
части на Европа се открива по-често изразена сенсибилизация към т. нар. малки брезови
алергени Bet v 2 (профилин) Bet v 3 и Bet v 4. Тази характерна особеност на профила на
сенсибилизацията при българските пациенти с брезова алергия би трябвало да се има
предвид от алерголозите с оглед на оценката на риска за развитие на кръстосани
алергични реакции при болшинството от пациентите ни с проявена алергия към брезовия
полен.
Високият процент на пациенти с поленова алергия, които същевременно
проявяват OAS след консумация на определени храни от растителен произход, ни накара
да потърсим връзка между установената вече доминираща роля на Bet v 1 (PR – 10)
алергена за появата на алергията към брезови полени и кръстосаната реактивност между
него и негови хомолози, откриващи се в алергенните екстракти от ред растителни храни.
В тази връзка във финалния етап на нашето проучване направихме паралелно определяне
на нивата на sIgE към Bet v 1 и нивата на IgE срещу PR – 10 протеините в шест широко
използвани храни: фъстък (rAra h 8); соя (rGly m 4); праскова (rPru p 1); лешник (rCor a 1);
киви (rAct d 8); ябълка (rMal d 1).
Резултатите от молекулярния анализ на алергенната сензибилизация
недвусмислено показват наличието на висока степен на кръстосана реактивност между
различните PR – 10 протеини. Тези данни обясняват молекулния механизъм на появата на
OAS и дават възможност на специалистите правилно да определят водещата
сенсибилизация и поставят точната диагноза и да дадат най точните съвети за хранителен
режим на пациентите с брезова алергия и съпътстващ я OAS.
Най-общо казано, при този тип алергично болни трябва да се ограничи
консумацията на всички храни от растителен произход, за които се знае, че алергенните
им съдържат хомолози на PR – 10 протеини. Това особено важи за лешниците, ябълката и
соята, тъй като е установено, че хомоложният на Bet v 1 алерген SAM22 / Gly m 4 (PR-10
от соя) е отговорен за отключване на изключително тежък орално-алергичен синдром и
тежки системни реакции при пациенти, алергични към брезов полен 99.
Поради своята термолабилност PR – 10 протеините губят своята алергенност
след термичната обработка. Това дава основание на някои автори да препоръчват
консумацията на въпросните храни след термична обработка (). Денатурираният алерген,
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обаче, все още може да стимулира лимфоцитите, отговорни за развитие и поддържане на
сенсибилизацията, както и за развитие на алергични реакции от забавен тип. Топлинната
обработка унищожава нативната триизмерна молекулна структура, която е важна за
свързване на антигена с молекулата IgE и обуславя реакциите от бърз тип, но не влияе на
линейните пептиди, важни за клетъчната реакция от забавен тип. Това явление е
основното обяснение защо серумните нива на IgE антитела към поленови алергени
остават високи извън сезона на експозиция и е основание за налагане на по-стриктна
елиминация на растителни храни, съдържащи хомолози на PR – 10 протеините, при
пациентите с алергия към брезов полен.
Като цяло резултатите от настоящото проучване ще са от съществена
практическа полза за българските клинични алерголози, защото чрез съвременни
изследователски и диагностични методи е анализирана една от най-честите причини за
поява на поленова алергия в България.
Получените от нас данни показват, че сенсибилизацията към полените на
дървесните видове от сем. Betulaceae играе ключова роля за развитието на респираторна
алергия при много от сенсибилизираните българи. Поленовите алергени на тези видове
най-често са причина за появата на тежки алергични оплаквания – алергичен ринит и
пристъпи на бронхиална астма. Обикновено пациентите са свръхчувствителни към всеки
от четирите най-разпространени в България вида от сем. Betulaceae: бреза, габър, леска и
елша. Това е проява предимно на кръстосана реактивност, а в някои случаи и на косенсибилизация към индивидуалните, близкородствени алергени в техния полен.
Чрез използвания нов подход на диагностика на алергията на молекулно ниво
успяхме да докажем, че Bet v 1 (PR – 10) е основният сенсибилизиращ фактор за развитие
на алергията към брезов полен и затова считаме, че ще е най-удачно Bet v 1 да бъде
използван като маркерен алерген за идентифициране на българските пациенти с първична
сенсибилизация към брезов полен.
Това ни дава основание да предложим и въвеждането на нов алгоритъм за поточна диагностика на алергията към брезови полени: При всички пациенти, при които с
конвенционални in vivo и in vitro методи за диагностика е установена сенсибилизация към
брезови полени да се извършва и молекулярна диагностика чрез използването на
монокомпонентна платформа за определяне сенсибилизацията към Bet v 1.
Алгоритъм за поведение при диагностика на алергия към брезов полен и/или
кръстосано реагиращи храни от растителен произход:
I. При анамнеза за наличие на алергични симптоми по време на периода на
цъфтеж на дървета от сем. Betulaceae да се проведе целенасочена анамнеза за наличие на
симптоми при консумация на храни от растителен произход;
1. При отрицателен отговор:
а) кожно-алергични проби със стандартни алергени Б2I или Б37 – Леска
1000 PNU/ml, Б38 – Бреза 1000 PNU/ml, Б39 – Елша 1000 PNU/ml и Б40 –
Габър 1000 PNU/ml;
б) Euroline SPAC pollen 1 за определяне на профил на
сенсибилизацията:
- при профил на сенсибилизация Bet v1+ Bet v2- Bet v4- Bet
v6- , Bet v1- Bet v2- Bet v4- Bet v6+ или Bet v1+ Bet v2- Bet
v4- Bet v6+ ≈ обсъждане на алерген-специфична
имунотерапия със стандартен алерген Б38 – Бреза;
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- при профил на сенсибилизация Bet v1+ Bet v2+ Bet v4+ Bet
v6+ ≈ обсъждане на алерген-специфична имунотерапия с
алерген Групов брезов полен;
- при профил на сенсибилизация Bet v1- Bet v2+ Bet v4- Bet
v6-, Bet v1- Bet v2- Bet v4+ Bet v6- или Bet v1- Bet v2+ Bet
v4+ Bet v6- ≈ симптоматично лечение или изследване за други
източници на профилинова сенсибилизация (например тревен
полен).
2. При положителен отговор:
а) кожно-алергични проби с най-честите кръстосано реагиращи с
брезов алерген храни;
б) Euroline SPAC pollen 1 за определяне на профил на
сенсибилизацията:
- при профил на сенсибилизация Bet v1+ Bet v2- Bet v4- Bet
v6-, Bet v1+ Bet v2- Bet v4- Bet v6 + или ≈ обсъждане на
алерген-специфична имунотерапия със стандартен алерген Б38
– Бреза;
- при всички останали профили ≈ диета, препоръки за
консумация само на обработени храни, симптоматично
лечение.
II. При анамнеза за наличие на алергични симптоми при консумация на храни, за
които е известно, че реагират кръстосано с алергени на брезовия полен, да се проведе
целенасочена анамнеза за инхалаторни симптоми по време на цъфтежа на сем. Betulaceae.
При кожната алергометрия да се включи поне един от следните алергени: Групов брезов,
Б2I или Б38.
1. При наличие на анамнестични или кожно алергометрични данни за
сенсибилизация към брезови алергени да се извърши изследване Euroline SPAC
pollen 1 за определяне на профил на сенсибилизацията:
- при профил на сенсибилизация Bet v1+ Bet v2- Bet v4- Bet v6- , Bet
v1- Bet v2- Bet v4- Bet v6+ или Bet v1+ Bet v2- Bet v4- Bet v6+ ≈
обсъждане на алерген-специфична имунотерапия със стандартен
алерген Б38 – Бреза;
- при профил на сенсибилизация Bet v1+ Bet v2+ Bet v4+ Bet v6+ ≈
обсъждане на алерген-специфична имунотерапия с алерген Групов
брезов полен;
- при профил на сенсибилизация Bet v1- Bet v2+ Bet v4- Bet v6-, Bet
v1- Bet v2- Bet v4+ Bet v6- или Bet v1- Bet v2+ Bet v4+ Bet v6- ≈
симптоматично лечение или изследване за други източници на
профилинова сенсибилизация (например тревен полен).
2. При отсъствие на анамнестични и кожно алергометрични данни за
сенсибилизация към брезови алергени – препоръчваното от ръководствата
лечение на хранителната алергия.
По този начин ще се потвърди с много голяма точност първичната
сенсибилизация към брезов полен и ще се подберат най-прецизно пациентите, при които
да се започне имунотерапия с екстракт от брезов полен.
Рутинното изследване на сенсибилизацията към Bet v 1 (PR – 10) при всеки
пациент с алергия към брезови полени ще е маркер и за съществуващ риск от поява на
кръстосана реактивност между различните хомолози PR – 10, намиращи се в полена и
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различни храни от растителен произход. тази кръстосана реактивност най-често се
проявява със симптомите на Орален алергичен синдром, което усложнява алергичното
заболяване и прави алергията им към дървесни полени още по-същностно определяща.
И не на последно място чрез определянето на съдържанието на Bet v 1 (PR – 10)
в българските алергенни екстракти от брезов полен може да се постигне тяхната по-пълна
стандартизация. Това ще осигури на българските клинични алерголози по-ефективни
диагностични и терапевтични алергенни продукти, чрез които по-прецизно ще се поставя
диагнозата на брезовата алергия и ще се постигат по-добри клинични резултати при
провеждането на курса на алерген-специфична хипосенсибилизация с брезов полен.
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VII. ИЗВОДИ.
1. Дървесните полени играят ключова роля за развитието на респираторна
алергия при сенсибилизираните българи.
2.
Всички
изследвани
пациенти
с
брезова
алергия
проявяват
свръхчувствителност към четирите най-разпространени в България видове от сем.
Betulaceae: бреза, габър, леска и елша, дължаща се предимно на кръстосана реактивност
към индивидуалните, близко родствени алергени в техния полен.
3. Bet v 1 алергенът (PR-10) е доминиращ при сенсибилизацията и е определящ
за алергията към брезов полен у нас.
4. Протеинът Bet v 2 (Profilin) се открива само при 6 % от пациентите и найвероятно има малка роля за проявата на кръстосана чувствителност при пациентите в
България.
5. Всички пациенти, сенсибилизирани към Bet v 1 (PR-10), са с отчетливи
прояви на орален алергичен синдром и със съпътстваща сенсибилизация към храни от
растителен произход.
6. Проявите на ОАС при пациентите със сенсибилизация към Bet v 1 се дължи на
кръстосана реактивност към хомолози на PR – 10 протеини, съдържащи се храни от
растителен произход (фъстък, лешник, соя, ябълка, праскова и киви).
7. Кръстосано реагиращият PR – 10 протеин Cor a 1 (лешник) има най-голямо
значение за формиране на локалните и системните алергични прояви при
сенсибилизираните към брезов полен пациенти.
8. Соевите протеини са на второ място по значимост за прояви на кръстосана
алергия при сенсибилизираните към брезов полен пациенти, като най-тежки реакции
предизвиква протеинът Gly m 4.
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VIII. ПРИНОСИ.
1. За първи път в България е проведено задълбочено проучване на алергията към
дървесните полени и са определени дървесните видове, отговорни за най-честата
сенсибилизация на пациентите.
2. За първи път у нас е проведена молекулярна диагностика на алергията към
брезов полен и е оценена относителната значимост на отделни молекулни компоненти от
екстракта на брезовия полен за развитието на свръхчувствителност.
3. Установена е ролята на Bet v 1 (PR-10) алергена за проявите на алергия към
брезов полен при българските пациенти.
4. За първи път у нас е проведеното проучване на честотата на сенсибилизацията
към отделните алергенни компоненти от брезовия полен, което ни дава основание да
препоръчаме определянето и мониторирането на съдържанието на Bet v 1 за целите на
стандартизацията на българския алерген от бреза.
5. За първи път у нас е направен анализ на възможностите на Bet v 1 и
хомолозите на PR-10 протеините да предизвикат поява на кръстосана реактивност между
брезовия полен и алергените на определени храни от растителен произход при български
пациенти с поленова алергия и съпътстващ Орален алергичен синдром.
6. Създаден е алгоритъм за съчетаване на конвенционалната и молекулярната
диагностика на алергията към брезови полени, както и за оценка на риска на всеки
отделен пациент за развитие на съпътстващи алергични симптоми, дължащи се на
кръстосаната реактивност между алергените на брезата и определени храни.
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