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Социална значимост на АД – 

епидемиология и бреме

Разпространението и заболевае-

мостта от АД са се увеличили през 

последните няколко десетилетия[1]. 

Проучването за Глобалното бреме 

на заболяванията показва, че 15-20% 

от децата и до 10% от възрастните 

страдат от АД, което го прави 15-

тото най-често срещано нефатално 

заболяване[2,3]. Нарастващото раз-

пространение в страните с висо-

ки доходи и индустриализираните 

страни се свързва с някои фактори 

на околната среда като замърсен 

въздух и използваните в домакин-

ствата хигиенни продукти[4]. Проуч-

ването за Глобалното бреме на забо-

ляванията показва, че АД е и кожно 

заболяване, свързано с най-голямото 

бреме за пациентите, определено 

чрез показателя DALY (години жи-

вот, коригирани с нетрудоспособ-

ността)[4]. Допълнително, в едно 

ретроспективно проучване, използ-

ването на здравни грижи и годишни-

те разходи за лечение са по-високи 

при пациентите с АД отколкото 

при съвпадащи контроли без АД и 

са свързани с тежестта на заболя-

ването[5]. АД нарушава значително 

качеството на живот на пациента 

и неговото семейство, повлиявай-

ки социалните, икономическите, 

академичните и професионалните 

постижения. Може дори да се нало-

жи пациентите с АД да променят 

професията си поради кожното си 

заболяване[6].

Патогенеза на АД

АД се развива в резултат на взаимо-

действията между генетични фак-

тори и фактори на околната среда, 

дисфункция на кожната бариера, ми-

кробен дисбаланс, имунна дисрегула-

ция и определени тригери на кожно-

то възпаление от околната среда[7-9]. 

Възпалението е резултат от нару-

шаването на епидермалната бариера 

и активирането на епидермалните 

инфламаторни дендритни и вродени 

лимфоидни клетки, които привличат 

и взаимодействат с навлизащите на 

мястото на възпаление Th2 клетки. 

Активираните Т-клетки освобож-

дават цитокини в кожата, главно 

интерлевкин (IL)-4, IL-13 и IL-31, кои-

то активират надолу по веригата 

Янус-киназните (JAK) пътища. Впо-

следствие тези цитокини участват 

в поддържането на възпалението, 

сърбежа и производството на анти-

ген-специфичен IgE чрез активира-

не на В-клетките и плазматичните 

клетки. Някои проучвания идентифи-

цират и други имуноендотипове, на-

пример свързани с активирането на 

други Т-клетъчни пътища (Th1, Th17 и 

Th22), които се асоциират най-често 

с расата или етническата принад-

лежност[10]. Така например, активира-

нето на Th2 и Th17 пътищата е съоб-

щено при азиатски пациенти, докато 

при пациенти с европейски произход 

има предимно активиране на Th2 

пътя. Активирането на Th1 и Th17 пъ-

тищата също липсва при чернокожи 

пациенти с атопичен дерматит[11]. 

Тези разлики могат да обяснят раз-

личните прояви на екзематозните 

лезии според расата или етническа-

та група. Въпреки това таргетира-

щата Th2 медиаторите и цитокини 

терапия е най-обещаващият индиви-

дуализиран подход на лечение[12-14]. 

Мутациите в гена за филагрин (FLG), 

които засягат 30-50% от белите 
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пациенти са основните генетични 

фактори, свързани с дисфункцията 

на кожната бариера[8]. Филагринът, 

който се произвежда от епидермал-

ните кератиноцити в горния слой, 

отговаря за производството на ес-

тествените овлажняващи фактори 

и липидния матрикс, който задържа 

свързани кератиноцитите в рого-

вия слой. Така мутациите, водещи 

до загуба на функцията на FLG, во-

дят до нарушена кожна бариера и 

повишена трансепидермална загуба 

на вода, което в крайна сметка води 

до суха кожа. Липсата на кожни липи-

ди намалява също и производството 

на епидермални антимикробни пеп-

тиди, което води до повишена ми-

кробна дисбиоза[8,9]. Това нарушение 

в кожната бариера прави възможно 

проникването на алергени през ко-

жата и предизвиква сенсибилизация.

Факторите на околната среда (екс-

тремни температури, ултравиоле-

това радиация, замърсяване на въз-

духа, повишена твърдост на водата 

и повишена честота на употреба на 

домакински продукти) играят роля в 

предразположението към и влошава-

нето на АД[7]. Изследване на микро-

биома на кожата при пациенти с АД 

показва колонизация предимно от 

патогенен S. aureus, което заедно 

с намаленото производство на епи-

дермални антимикробни пептиди, 

може да има клинични последици за 

развитието на импетиго и кожни 

абсцеси в областите на екзема[7].

Сърбежът при АД се дължи на взаи-

модействието между пруритогени-

те, освободени от кератиноцити, 

мастоцити и имунни клетки (Т-клет-

ки и еозинофили) и малките сензорни 

нервни влакна в кожата. Пруритоге-

ните включват Th2 цитокини (осо-

бено IL-4, 13 и 31), тимусен строма-

лен лимфопоетин (провъзпалителен 

т а б л и ц а  1

ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА АД СПОРЕД 
АМЕРИКАНСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ

КЛИНИЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екзема Хронична или рецидивираща екзема с 
характерна морфология и специфични за 
възрастта белези

Стадий Остър, подостър или хроничен

Тежест Лека, средно тежка или тежка

Имуноендотип Th2 клетки при бели и чернокожи, Th2 и Th17 
клетки при азиатци

Пруритус 

ВАЖНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Начало в ранна възраст Обикновено между 2-месечна и 6-месечна 
възраст

Атопия Лична и/или фамилна анамнеза, IgE реактивност 
(повишен общ и/или алерген-специфичен 
серумен IgE при до 80% от пациентите)

Ксероза 

АСОЦИИРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Атипични съдови реакции Бледност на лицето или бял дермографизъм

Перифоликуларни лезии Кератоза пиларис, перифоликуларна 
акцентуация

Очни или периорбитални 
промени

Симптом на Hertoghe

Други регионални промени Периорални промени, периаурикуларни лезии, 
питириазис алба, хиперлинейни длани, ихтиоза

Хронични лезии от 
разчесване

Лихенификация, лезии с пруриго

Свързани състояния Бактериални кожни инфекции (импетиго, 
кожни абсцеси), вирусни инфекции (екзема 
херпетикум, инфекция с molluscum contagiosum), 
гъбични инфекции (дерматофития, кандидоза), 
алергични състояния (астма, ринит/
риноконюнктивит, хранителна алергия), 
възпалително заболяване на червата, 
ревматоиден артрит, влошаване на 
качеството на живот (нарушение на съня), 
тревожност, депресия, самоубийство
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т а б л и ц а  2

ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ МЕРКИ ИЛИ ЛЕКАРСТВЕНО СРЕДСТВО СТАДИЙ НА АД/ 
ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ

ОБЩИ МЕРКИ

Деколонизация Обучение относно ежедневната грижа и 
хигиена на кожата, мерки за хигиена от 
околната среда (почистване на повърхности, 
оборудване, устройства)

Всички стадии

Терапия на кожните инфекции Зависи от инфекцията (напр. локални 
дезинфектанти, системни антибиотици, 
системен ацикловир, отстраняване на 
molluscum contagiosum)

Всички стадии

Основни грижи за раните Покриване на отворените или сълзящи рани Всички стадии

Избягване на тригерите Намаляване на контакта с алергени Всички стадии

Обучение Поведенческа терапия, техники за релаксация Всички стадии

ТОПИКАЛНИ ТЕРАПИИ

Емолиенти Овлажнители с хидрофилна основа, емолиенти 
с урея, масла за вана, душ гелове, терапия с 
мокри компреси (увеличава проникването на 
локални агенти, намалява загубата на вода) 

Всички стадии (емолиенти 
с урея не се използват при 
деца ≤5 г.)

Емолиенти с противосърбежно 
съдържание

Ментол и ментолови производни, polidocanol или 
лидокаин 

Всички стадии

Имуносупресори КС, калциневринови инхибитори (pimecrolimus, 
tacrolimus), инхибитор на фосфодиестераза-4 
(crisaborole) 

Всички стадии. Изборът 
на КС клас зависи от 
възрастта на пациента и 
тежестта на АД

ТОПИКАЛНИ ТЕРАПИИ, КОИТО ОЩЕ НЕ СА ОДОБРЕНИ

JAK инхибитори Cerdulatinib (pan-JAK, SYK), delgocitinib (pan-JAK), 
ruxolitinib (JAK1 и JAK2), tofacitinib (JAK1 и JAK3)

Инхибитор на арил 
въглеводородния рецептор

Tapinarof

СИСТЕМНИ ТЕРАПИИ

Ултравиолетова фототерапия Теснолентова UVB (311-313 nm), 
UVA1 (340-400 nm) 

Средно тежък АД (рядко 
се използва при деца в 
предпубертет)

Имуносупресори (p.o. или s.c.) Азатиоприн, КС (само кратки курсове), 
циклоспорин, метотрексат 

Тежък АД

Биологична терапия (s.c.) Антагонист на интерлевкин-4Rα (dupilumab) Тежък АД (≥6 г.)

JAK инхибитор (p.o.) Baricitinib (JAK1 и JAK2) Средно тежък до тежък АД 
(възрастни)
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цитокин, получен от епитела), хис-

тамин, протеази и невропептиди. 

Тези пруритогени се свързват с ре-

цепторите на сензорните С-нервни 

влакна и Aδ-нервните влакна в епи-

дермиса и дермата, които отгова-

рят за усещането за сърбеж и бол-

ка. Пациентите с АД в допълнение 

към сърбежа, съобщават често и 

за болезнени усещания като парене 

и бодежи в екзематозните кожни 

области[15]. Повечето пруритогени 

се свързват с нехистаминергични 

нервни влакна. Една малка подгрупа 

(<5%) от кожните С-нервни влакна 

са чувствителни към хистамин, но 

въпреки това блокирането на H1 

рецепторите с антихистамини не 

води до контрол на сърбежа[16]. Пру-

ритогените се отделят не само 

при възпаление, но и при разчесване. 

Това може да доведе до свръхчувст-

вителност на нервните влакна в ре-

зултат на порочния кръг сърбеж-раз-

чесване, което е в съответствие 

със съобщаваното от пациенти уве-

личаване на сърбежа след разчесва-

не[17,18]. IL-4α рецепторната субедини-

ца се експресира в чувствителните 

за сърбеж нервни влакна и може да 

ги хиперсенсибилизира към сърбежа 

при продължителна стимулация с IL-

4[19]. Това може отчасти да обясни 

порочния кръг сърбеж-разчесване и 

бързата полза от инхибирането на 

JAK1 и JAK2 надолу по веригата и на 

IL-4α рецепторните пътища.

Клинична картина

Клиничните характеристики на АД 

варират в зависимост от възраст-

та, стадия на заболяването, раса-

та/етническата група и географ-

ското местоположение. Типичните 

остри промени са представени от 

ограничени екзематозни лезии, кои-

то се характеризират с папули, па-

пуловезикули, оток, образуване на 

корички и лющене, с хиперпигмента-

ция или хипопигментация на лезиите 

след преминаване. При тежък АД 

областите на екзема се сливат в 

по-големи области на генерализиран 

еритем на кожата (еритродермия). 

При децата екземата може да бъде 

широко разпространена по тялото и 

да обхване главата, лицето, бузите, 

както и ръцете и краката, с често 

засягане на вентралните части на 

китките и торса[20]. Кожата в облас-

тта на пелените също се засяга чес-

то[20]. С възрастта лезиите стават 

по-ограничени и обхващат ръцете 

и краката, основно поплитеалните 

флексури и ръцете, подбедриците 

и стъпалата, шията и около очите. 

Честотата на дерматит на ръцете 

и краката е по-висока сред възраст-

ните отколкото сред децата[20].

Сърбежът е най-характерният белег 

на АД, а интензивността му до голя-

ма степен съответства на тежест-

та на заболяването[21]. Сърбежът 

се влошава от стрес, изпотяване 

от физическа активност, повишена 

температура и влажност на окол-

ната среда, както и от контакт с 

вълнени дрехи[21]. Разчесването, свър-

зано със сърбежа, предизвиква екско-

риации, кървене или образуване на хе-

морагични крусти. Персистиращото 

разчесване води до лихенификация, 

както и до пруриго нодуларис, който 

се характеризира с образуване на 

генерализирани, силносърбящи възли. 

Пациентите с АД имат някои асоции-

рани клинични признаци като разре-

дено окосмяване в латералната част 

на веждите (симптом на Hertoghe) 

или повишена плътност и дълбочина 

на кожните гънки на дланите (хипер-

линейни длани)[20]. При повечето паци-

енти (75%) се появяват зони на суха 

кожа (ксероза), които персистират 

дори по време на ремисия на екзема-

та[20]. Наличието на тези признаци 

помага да се постави диагнозата АД, 

но липсата им не я изключва. АД има 

хроничен рецидивиращ ход, но тези 

клинични признаци и свързаните с 

разчесването лезии като лихенифи-

кации, се задържат и в периодите, 

когато екземата не е изострена.

Диагностика

Клиничната диагноза на АД се ос-

новава на морфологичните особе-

ности и местоположението на кож-

ните лезии, наличието на свързани 

клинични признаци и характерна 

анамнеза[21]. Американската ака-

демия по дерматология определя 

основните характеристики, използ-

вани за диагностициране на заболя-

ването (Таблица 1)[21]. 

Тежестта на АД може да бъде коли-

чествено определена с помощта на 

различни методи за оценяване като 

Индекс на площта и тежестта на 

екземата (EASI) и Скала за оценка 

на АД (SCORAD)[22]. EASI оценява те-

жестта на еритема, дебелината, 

екскориациите и лихенификацията 

и процента на засягане на кожата 

в четири области на тялото (глава, 

трункус, ръце и крака). Резултати-

те се сумират, като общият резул-

тат варира от 0 до 72. 

Счита се, че EASI скор от 7 или 

по-нисък показва леко заболяване, 8 

до 21 – умерено тежко заболяване, 

22 до 50 – тежко заболяване и 51 до 

72 – много тежко заболяване. Оцен-

ката SCORAD взема предвид повече 

видове лезии и области на тялото 

от EASI и се изчислява на базата на 

засегнатата област на кожата и 

тежестта на еритем, оток, сълзе-

не, образуване на крусти, лихенифи-

кация и сухота, оценени отделно за 

главата и шията, ръцете и краката, 

предната част на торса, гърба и 

гениталиите. Скорът включва до-
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кладваната от пациента тежест 

на симптомите на базата на две 

100-точкови визуални аналогови ска-

ли – една за загуба на сън и една за 

сърбеж. Общият резултат варира 

от 0 до 103, като резултатът от и 

под 25 показва леко заболяване, 26 до 

50 – умерено тежко заболяване и 51 

до 103 – тежко заболяване[23].

Съпътстващи заболявания

Пациентите с АД са с риск за разви-

тие на „атопичен марш“ – последо-

вателното развитие на алергични 

нарушения – хранителни алергии 

(особено при деца), алергичен ринит 

и астма[24]. Тази индукция на алергич-

ни състояния се счита за свързана с 

пропускливостта на кожната барие-

ра и последващото по-лесно проник-

ване на алергени, както и предразпо-

ложението на имунната система да 

реагира на алергените с отговор на 

CD4+ тип 2 хелперните Т (Th2) клет-

ки, водещо до производство на В-кле-

тъчни антитела. 

Допълнително, пациентите с АД 

от всяка възраст са изложени на 

повишен риск за развитие на кож-

ни бактериални, вирусни или гъб-

ични инфекции поради дефектите 

на кожната бариера, бактериална 

колонизация на кожата (особено от 

Staphylococcus aureus) и променен 

кожен микробиом[25,26]. Най-честите 

кожни инфекции при пациентите 

с АД са тези, предизвикани от S. 

aureus (импетиго и абсцеси), свърза-

ната с вируса на херпес симплекс 1 

екзема херпетикум и инфекцията с 

molluscum contagiosum[25,27,28]. Могат 

да се развият също и гъбични инфек-

ции като кандидоза на кожата или 

ноктите[26]. В резултат на кожните 

инфекции, пациентите с АД са изло-

жени на по-висок риск и за живото-

застрашаващи системни инфекции 

(напр. остеомиелит, септичен арт-

рит и ендокардит), въпреки че таки-

ва усложнения са редки[25,29].

Лечение

Изборът на терапия за АД зависи 

от клиничния стадий (лек, умере-

но тежък или тежък), степента 

на засягане на телесната повърх-

ност, възрастта, съпътстващи-

те състояния и лекарствата, при-

емани от пациента, тежестта на 

сърбежа, степента на нарушение 

на качеството на живот и целите 

на пациента (Табл. 2)[30,31]. За всички 

стадии на заболяването, включител-

но периодите без екзема, се препо-

ръчва прилагане на общи мерки като 

употреба на емолиенти (със или без 

противосърбежни средства), профи-

лактика на инфекциите и избягване 

на тригерите за екзацербация. Ко-

гато се появи екземата, като първи 

подход се препоръчва използването 

на локални имуносупресивни тера-

пии. Crisaborole е инхибитор на фос-

фодиестераза-4, който е одобрен 

наскоро за лечение на АД в САЩ, но 

не е наличен във всички страни. 

При умерена екзема може да се 

приложи ултравиолетова фототе-

рапия, но не се използва при деца и 

млади хора поради възможността за 

развитие на рак на кожата при про-

дължителна употреба. При тежък 

АД може да се използват някои кон-

венционални системни имуносупре-

сори като кортикостероиди (КС), 

циклоспорин или метотрексат. Тези 

средства обаче не таргетират спе-

цифичната за АД имунна дисрегула-

ция и могат да доведат до тежки 

нежелани реакции, включително чер-

нодробна и бъбречна дисфункция.

В последните години има значите-

лен напредък в разработването на 

Th2-таргетни терапии. Обещаващи 

агенти са моноклоналните анти-

тела срещу IL-4, 13, 22 и 31, инхиби-

торите на фосфодиестераза-4 и JAK 

инхибиторите (локални и систем-

ни), повечето от които са изслед-

вани във Фаза 2-3 проучвания. В едно 

сравнително проучване, IL-4 антитя-

лото dupilumab и JAK инхибиторът 

abrocitinib са свързани с намаляване 

на признаците и симптомите на АД 

в сравнение с плацебо, а abrocitinib 

превъзхожда dupilumab по отноше-

ние на намаляване на сърбежа след 

две седмици, но като цяло и с двете 

лекарства се постигат сходни ре-

зултати[32]. n
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