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С
енсибилизацията (алерги-

зирането) е сложно взаи-

модействие на генетично 

предразположения индивид с факто-

рите на средата (диета, микроби, 

паразити, начин на живот и замърся-

ването на околната среда). От 

значение е и времето на контакт 

с алергена. Ранният контакт дава 

възможност за индукция на толе-

ранс към съответния алерген. 

За възникването на сенсибилиза-

ция е необходимо взаимодействие 

на фактори на средата, водещи до 

алергизиране (алергени) и имунна-

та система. Алергените са про-

теинови молекули, с характерни 

особености, напр. подобни аминоки-

селинни последователности и/или 

триизмерна структура. Алергените 

от едно и също протеиново семей-

ство могат да притежават общи 

IgE и Т-клетъчни епитопи, което 

води до поява на алергични реакции 

по кръстосан механизъм. Типичен 

пример е реакцията към определени 

храни при пациенти със сенсибилиза-

ция към полени.

Алергените могат да взаимодейст-

ват чрез различни механизми с денд-

ритните клетки, като ги променят 

към DC2 фенотип, което от своя 

страна води до стимулиране на при-

добития имунен отговор към про-

изводство на Th2 лимфоцити и IgE 

(Фиг. 1).

В процеса на сенсибилизация се про-

извеждат специфични за съответ-

ния алерген IgE антитела, които 

се свързват с високоафинитетния 

FcεRI на повърхността на масто-

цитите и базофилите. При повтор-

на среща с алергена се наблюдава 

кръстосано свързване на комплекси-

те IgE-FcεRI върху сенсибилизирани 

базофили и мастоцити, които осво-

бождават анафилактогенни медиа-

тори, отговорни за бързия тип реак-

ция на свръхчувствителност. 

Втората фаза на алергичния от-

говор е свързана с произведени от 

Т-клетките цитокини, които игра-

ят роля в производството на спе-

цифични IgE, водят до еозинофилия, 

повишават ендотелния пермиаби-

литет, стимулират миграцията 

на възпалителни клетки към тъка-

ните, производство на мукус и кон-
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Алергията е състояние на имунологично обусловена 
хиперреактивност, водеща до поява на болест. За първи път този 
термин е използван от през 1906 г. от Clemens von Pirquet, който 
определя алергията като състояние на „специфично нарушена 
реактивност на организма“. Впоследствие, с развитието на 
имунологичните познания, се появява по-точна класификация на 
различните термини, използвани в алергологията (Таблица 1).
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тракция на гладкомускулни клетки. 

Откриването на ILCs (лимфоидни 

клетки) променя възприятието за 

това, че Т-клетките са основни ци-

токин-секретиращи клетки. ILC 2 

водят до възпаление от Th2 тип, 

сходно на това, което се стимулира 

от Th2 клетките (Фиг. 2). 

Друг механизъм, по който протичат 

алергичните реакции е алергичното 

възпаление. Патогенезата му е свър-

зана с увреждането и активирането 

на епитела, с последващо отделяне 

на проинфламаторни цитокини и хе-

мокини (TNF-α, IL-13, TSLP, IL-31, IL-33), 

които водят до възпаление и повтор-

на Th2 реактивация. Силно активира-

ните епителни клетки се подлагат 

на апоптоза. Хемокините са основни 

медиатори за инфилтрацията на тъ-

каните с възпалителни клетки. 

Имунният толеранс се дефинира 

като установяване на дългосрочна 

клинична ареактивност към алер-

гени, свързана с имунологични про-

мени в специфичния T и B клетъчен 

отговор, както и в модулирането на 

праговете за активиране на масто-

цитите и базофилите. 

Т и В регулаторните клетки и спе-

цифични, блокиращи IgG4 антитела, 

играят основна роля в изграждане-

то на толеранс. Подобни механизми 

на имунен толеранс се наблюдават 

при експозицията на високи дози 

алерген при пчеларите и стопаните 

на котки (които не се алергизират) 

след алерген-специфична имуноте-

рапия и при естествено придобит 

толеранс „израстване на алергия-

та“ (Фиг. 3). 

Според съвременната концепция за 

имунен толеранс се смята, че Th1 

клетките играят роля при инфекци-

озен отговор и автоимунитет, а Th2 

клетките – при алергични болести. 

Счита се, че двата подвида Т-лим-

фоцити се регулират взаимно. След 

откриването на Treg клетки беше 

демонстрирано, че въпреки взаим-

ната регулация между отделните 

Th клетки, Treg клетките играят ос-

новна роля в индуцирането на имунен 

толеранс при алергия, автоимуни-

тет, трансплантация на органи, рак, 

бременност, хронични инфекции и др. 

Индуцирането на толеранс чрез иму-

нотерапия се извършва при пациен-

ти, развили алергично заболяване и в 

този смисъл имунотерапията освен 

лечение е вид вторична профилак-

тика, намалявайки риска от поява на 

усложнения. 

Развитието на спонтанна десенси-

билизация (изграждане на естест-

вен толеранс) след продължителен 

контакт с алергена, не е подходящ 

за голяма част от алергичните па-

циенти метод. Възможен е риск от 

усложнения и развитие на тежка 

алергична реакция след по-масивен 

контакт с алергена. 

В този смисъл индуцирането на толе-

ранс от ранна детска възраст, пре-

ди поява на алергично заболяване е 

реална възможност за намаляване на 

риска от болестност и смъртност, 

свързани с алергичните болести. 

Общо 70-80% от имунните клетки се 

намират в храносмилателната сис-

тема. Имунната система се разви-

ва бързо в рамките на първите 1000 

дни от раждането, които са опреде-

лящи за този процес. Изследвания со-

чат, че балансираната микробиота 

е определяща за индукция на имунен 

толеранс. 

Чревните бактерии са изключител-

но метаболитно активни и могат 

да отделят голямо количество хис-

тамин, който се измерва в по-високи 

стойности при пациентите с аст-

т а б л и ц а  1

СЪВРЕМЕННА ДЕФИНИЦИЯ НА ТЕРМИНИТЕ, 
ИЗПОЛЗВАНИ В АЛЕРГОЛОГИЯТА

Сензитивност Нормален отговор към 
стимулация

Хиперсензитивност Патологично силен отговор 
към стимулация

Алергия Имунологично медиирана 
хиперсензитивност, водеща 
да развитие на болест.

Анафилаксия Тежка, 
животозастрашаваща, 
системна реакция на 
хиперсензитивност.

ф и г у р а  1

ф и г у р а  2

ф и г у р а  3
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ма. Синтезират и биогенни амини. 

Приема се, че чревната микробиота 

може да участва във формирането 

на специфични Treg-клетки, които 

се установяват в по-малко количе-

ство при алергичните пациенти, 

като съотношението Treg/Т-клет-

ки е намалено. При Treg отговор от 

въздействието на чревната микро-

биота се активират TLRs (Toll-like 

receptors). 

Toll-like receptors играят важна роля в 

хуморалния имунен отговор, активи-

ран от алергени (Фиг. 4).

Чревната микробиота взаимодей-

ства с почти всички клетки на чрев-

ната лигавица – епителни, дендрит-

ни, макрофаги и др.

Бактериалните компоненти акти-

ви рат патоген-разпознаващите ре-

цептори. 

Микробните метаболити стимули-

рат и могат да поляризират вроде-

ния имунен отговор чрез експресия 

на G-PCR и TLR2.

На Фиг. 5 е показано взаимодей-

ствието на чревните бактерии с 

чревната лигавицата и различни 

фактори на вродения и придобития 

имунен отговор. 

От натрупаните данни за имуноло-

гичната роля на чревната микробио-

та възниква въпросът, дали е възмож-

но чрез ранна диетична интервенция 

да се модулира чревната микробио-

та и това да допринесе за изгражда-

не на толеранс към хранителни, инха-

латорни, животински, инсектни или 

медикаментозни алергени. 

До момента разполагаме с редица 

проучвания, касаещи използването 

на пребиотици, пробиотици, синби-

отици и постбиотици като възмож-

ности за възстановяване на нор-

малния баланс на чревната флора, с 

последваща имуномодулация. 

Пребиотиците са субстрат, използ-

ван от бактериите на госто при-

емника, което има благоприятен 

здравословен ефект. Възможно при-

ложение на HMOs (добре познати и 

използвани в адаптираните млека 

олигозахариди) – късоверижни га-

лакто-олигозахариди (scGOS) и дъл-

говерижни фрукто-олигозахариди 

(lc FOS), в съотношение 9:1 и напо-

добяват състава на несмилаемите 

олигозахариди в майчината кърма.

Използването на пребиотици пови-

шава количеството на бифидобак-

териите, намалява потенциално бо-

лестотворните бактерии, води до 

директен имуностимулиращ ефект, 

намалявайки риска от инфекции и 

алергична сенсибилизация. 

Проучване, включващо 259 кърмаче-

та, установява значително по-ни-

сък риск за поява на атопичен дер-

матит до 6-месечна възраст при 

кърмачетата, хранени с добавка на 

пребиотик в сравнение с контролна 

група (Фиг. 6). 

Пробиотиците са живи микроорга-

низми, които при добавяне в необ-

ходимо количество имат благо-

приятен здравословен ефект при 

гостоприемника. Bifidobacterium Lac-

tis и Lactobacillus Rhamnosus GG са 

най-добре проучените пробиотици.

Интересни са данните от проследя-

ването на развитието на неонатал-

ни CD4+ Т-клетки след пре- и пост-

натално добавяне на пробиотик. 

Епигеномът в CD4+ Т-клетки от гру-

пата деца, получаващи пробиотично 

лечение преди и след раждането, се 

променя към засилено имунно активи-

ране и съзряване, особено по време на 

раждането, което предполага, че про-

биотиците имат имуностимулиращи 

ефекти върху развиващия се плод.

Прилагането на B. Infantis (Bifid ob ac-

terium Infantis) при хора селективно на -

сърчава имунорегулаторните ре  а  к  ци 

чрез стимулиране на IL-10 и експресия 

на FOXP3 в периферна кръв, което 

ф и г у р а  4 : Опростен модел на вродени имунни механизми, 
активирани от алергени. Дадени са примери за взаимодействия 
на алергени с Toll-подобни рецептори (TLR) чрез свързване от 
алергена или съвместно доставяне на бактериални съединения (LPS: 
липополизахарид. LTA: липотейхоева киселина); със С-тип лектинови 
рецептори чрез въглехидратни части, присъстващи върху алергените; 
с протеазно активиран рецептор (PAR) 2 чрез протеолитичната 
активност на алергените; и с възпалителни комплекси[2-4]. В допълнение 
е показано представянето на липиди от източника на алерген чрез 
CD1d към инвариантни естествени клетки-убийци Т, което засилва 
сенсибилизацията или в някои случаи дори я задвижва.

ф и г у р а  6

ф и г у р а  5
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предполага, че този ми к роорганизъм 

може да има терапевтична полза при 

пациенти с възпалителни заболява-

ния. Кръстосаното взаимодействие 

между мно жество рецепторни моле-

кули определя вродения и последващ 

Т-регулаторен клетъчен отговор 

към B. infantis. Тези открития свърз-

ват храненето, микробиотата и 

индуцирането на толерантност в 

стомашно-чревната лигавица в една 

непрекъсната линия (Фиг. 7).

Натрупаните данни за инхибиране 

на сенсибилизацията и модулиране 

на Th2 отговора от пробиотици 

резултират в препоръки на СЗО за 

приложението им като възможна 

профилактика на алергия при високо-

рискови новородени и основно като 

превенция на атопичен дерматит. 

Синбиотиците са смес от пребио-

тици и пробиотици, която подобря-

ва преживяемостта на приложени-

те живи бактериални хранителни 

добавки в храносмилателния тракт 

на гостоприемника. Приложението 

на синбиотици значително по-бързо 

възстановява бактериалната коло-

низация от бифидобактерии на ново-

родените чрез секцио, в сравнение 

със самостоятелното приложение 

на пребиотици. Тези данни сочат, че 

синбиотиците значително по-ефек-

тивно възстановяват нормалната 

чревна флора и че това може да е 

предпочитана комбинация при дие-

тична интервенция (Фиг. 8). 

Постбиотиците са биоактивни със-

тавки, получени в хода на фермента-

ционен процес (включително микроб-

ни клетки, клетъчни компоненти, 

бактериални метаболити и други 

фактори, водещи до благоприятен 

здравословен ефект при гостопри-

емника. 

Установена е категорична връзка 

между нивата на SCFA (късоверижни 

мастни киселини) във фецеса на деца 

и прилаганата диета през първата 

година от живота. При тези деца, 

при които по-рано са въведени риба, 

зеленчуци и йогурт, имат по-високи 

нива на бутират, пропионат и аце-

тат във фецеса в сравнение с кон-

тролната група. Деца с най-високи 

нива на бутират и пропионат (≥95-ти 

процентил) на възраст 1 год. имат 

значително по-малък риск за алер-

гична сенсибилизация и е по-малко 

вероятно да развият астма между 3 

и 6 години. Децата с най-високи нива 

на бутират също така е по-малко 

вероятно да получат хранителна 

алергия или алергичен ринит на по-

сочената възраст. 

При опити на животни, перорално-

то приложение на SCFA на мишки 

значително намалява тежестта на 

алергичното възпаление на дихател-

ните пътища. 

Тези данни сочат, че диетата, по-

вишаваща нивата на SCFA, може да 

бъде нова възможност за превенция 

на алергичните болести при деца.

Заключение
Възможностите за профилактика на 

алергични болести включват:

 Разнообразна и пълноценна диета 

на бременната и кърмещата майка. 

 Обогатяване на диетата с пре-, 

пробиотици и постбиотици. 

 Изключително естествено хране-

не на кърмачето до мин. 6 мес. При 

невъзможност за кърмене, избор 

на млека с пребиотици и постбио-

тици. Добавяне на пробиотици. 

 Ранно въвеждане на храни, богати 

на късоверижни мастни киселини 

(бутират, пропионат и ацетат). 

Продължава развитието на това 

направление, което е обект на мно-

жество проспективни проучвания с 

обнадеждаващи данни за нови въз-

можности в изграждането на иму-

нен толеранс и профилактика на 

алергичния риск. ■
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