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С
енсибилизацията към насеко-

ми се определя от наличието 

на специфична свръхчувст-

вителност към отровата на на-

секомите, която е най-често IgE 

медиирана и се доказва чрез кожен 

тест или in vitro анализ. Алергията 

към отрова от насекоми се изразява 

в развитието на клинична реакция, 

последваща едно или повече ужилва-

ния, която е по-голяма, отколкото 

би се очаквала в общата популация и 

е резултат от специфична сенсиби-

лизация към тази отрова.

Характеристика 
на жилещите 
насекоми
Жилещите насекоми, които причи-

няват алергични реакции, принадле-

жат към разред Hymenoptera, който 

съдържа три важни от медицинска 

гледна точка семейства: Apidae, 

Vespidae и Formicidae[1]. Семейство 

Apidae включва медоносни пчели, 

земни пчели и потни пчели, семей-

ство Vespidae включва жълти якета, 

жълти стършели, плешиви стърше-

ли, истински стършели и хартиени 

оси, а семейство Formicidae включ-

ва огнена мравка, скачаща мравка и 

мравка жетвар.

Клинични 
симптоми
Реакциите към ужилвания от насе-

коми се разделят най-общо на ло-

кални и системни. Повечето ужил-

вания от насекоми предизвикват 

нормални преходни локални реакции, 

характеризиращи се с болка, подува-

не и зачервяване, които обикновено 

продължават от няколко часа до ня-

колко дни и отзвучават постепенно, 

дори без лечение. 

Нежеланите реакции при ужилвания 

могат да бъдат алергични или неа-

лергични, с локални или системни 

прояви. Някои локални реакции са 

IgE медиирани, с интензивно и про-

дължително локално уплътняване и 

оток на мястото – обширни локал-

ни реакции (large local reactions, LLR). 

Те настъпват при около 5-25% от 

хората[2] и представляват абнорм-

но големи локализирани реакции, съ-

седни на мястото на ужилване от 

Hymenoptera. Въпреки че понякога се 

появява бързо, подуването обикно-

вено се увеличава в рамките на 6 до 

12 часа след ужилването, прогреси-

ра за 24 до 48 часа и отшумява след 

3 до 10 дни. Няма универсална дефи-

ниция за LLR, но индурацията често 

е по-голяма от 10 cm в диаметър 

и може да обхваща целия крайник 

(пресичайки ставни линии). Тези ре-

акции представляват къснофазови 

IgE-свързани възпалителни отговори 

към алергените в отровата на жиле-

щите насекоми (venom allergen). Те 

не представляват целулит, въпреки 

че може да се наблюдават лимфан-

гитни ивици. Като цяло не са опас-
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Жилещите насекоми, които причиняват алергични реакции, принадлежат към разред Hymenoptera. 
Индивидите, ужилени от тези насекоми могат да имат различни клинични прояви – от нормални локални 
симптоми до тежки системни реакции, които изискват незабавно лечение с адреналин. Анафилаксията в 
резултат на ужилване може да доведе до смърт, поради което хората с анамнеза за системна реакция след 
ужилване трябва да бъде допълнително изследвани и лекувани. Анамнезата за системна реакция към 
ужилвания от насекоми и наличие на имуноглобулин Е (IgE) към специфични отрови от насекоми, опреде-
лени чрез кръвни или кожни тестове, са критерии за прилагане на имунотерапия с отрова, която модулира 
имунната система, за да намали чувствителността на реципиента към съответната отрова. Всички индиви-
ди с анамнеза за системна реакция към ужилвания от насекоми трябва да бъдат снабдени с автоинжектор 
с адреналин и обучени в мерки за избягване на контакта, за да се предотврати бъдещо ужилване. 
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Сезонът на 
АЛЕРГИИТЕ

„Хората все още мислят само за COVID“, 
каза д-р Марк Корбет, президент на 
Американския колеж по алергия, астма и 
имунология. „По този начин се пропуска 
началото на пролетните алергии, така 
че симптомите могат да се промъкнат 
незабелязано, докато състоянието не се 
обостри. Един от най-важните инстру-
менти за борба с пролетните алергии е 
да изпреварим симптомите“, посъветва 
той. „Започването на приема на лекар-
ства две до три седмици преди появата 
на клиничната картина е печеливша 
стратегия. Важно е да се знае, че поради 
изменението на климата симптомите 
може да започнат дори по-рано от нор-
малното“. 

Както COVID-19, така и пролетните алер-
гии могат да причинят симптоми като 
кашлица, умора и главоболие. Но COVID, 
особено вариантът на Omicron, води по-
вече до назална конгестия, хрема, кихане, 
постназален дренаж и симптоми на инфек-
ция на синусите, с температура, докато 
алергиите рядко причиняват треска. Ва-
жно е да се знае причинителят за алерги-
ята, за да можете да се лекува адекватно. 
Посещаването на алерголог в началото на 
сезона е от основно значение. 

НОВИНИни, но могат понякога да причинят 

компартмент синдром в някои ана-

томично ограничени места, както 

и компрометиране на дихателните 

пътища, ако ужилването настъпи в 

областта на орофаринкса[3,4]. 

Системните реакции (SR) обикнове-

но са IgE медиирани и се проявяват 

с различни симптоми от множество 

органи[5]. Кожните симптоми могат 

да включват сърбеж, зачервяване, 

уртикария и ангиоедем. Респира-

торните симптоми включват стри-

дор, бронхоспазъм и диспнея, а сто-

машночревните – коремни крампи, 

гадене, повръщане и диария. Сърдеч-

носъдовите симптоми и признаци 

обикновено са свързани с хипотония 

и може да включва замаяност, син-

коп или кардиогенен шок. Кардиал-

ната анафилаксия може да причини 

аритмии или симптоми и признаци 

на остра коронарна недостатъч-

ност или инфаркт на миокарда. Това 

се дължи на високата концентрация 

на мастоцити в близост до коронар-

ните артерии и сърдечни проводни 

влакна[6]. Синдромът на Кунис или 

алергична стенокардия е свързан с 

настъпване на миокардна исхемия 

и представлява появата на симп-

томи и признаци на стенокардия, 

съвпадаща с остра алергична реак-

ция и се съобщава след ужилване от 

Hymenoptera[7].

Системна реакция след ужилване 

от насекомо се съобщава при 3% 

от възрастните и 1% от децата в 

САЩ[8]. В Европа разпространение-

то на системни реакции, дължащи 

се на жилещи насекоми е

0.3-7.5%[9]. В САЩ ежегодно настъп-

ват най-малко 40 фатални реакции 

на ужилване[10,11], а във Великобрита-

ния техният брой е около 20 фатал-

ни случая[12]. Пациентите с предход-

на системна реакция към ужилване 

са с около 30-65% риск за послед-

ваща системна реакция след 

бъдещи ужилвания[10]. По-голямата 

част от смъртните случаи настъп-

ват при възрастни хора и са в резул-

тат от циркулаторен колапс. Turner 

и сътр.[13] обобщават данните за 535 

смъртни случая от жилещи насеко-

ми, които показват, че 80-90% от 

фаталните случаи са настъпили при 

мъже на средна възраст 50-60 годи-

ни. Половината от фаталните реак-

ции, които възникват в резултат на 

алергична реакция след ужилване от 

насекоми са при хора без анамнеза 

за реакция на ужилване[10]. Изглеж-

да има по-висок риск от системна 

реакция в случаите на множество 

ужилвания по едно и също време 

или последователни ужилвания (в 

рамките на седмици или месеци)[14]. 

Рискът намалява до известна сте-

пен с времето, но остава 20 до 30% 

в продължение на десетилетия[15]. 

Има значително по-висока честота 

на системни реакции сред пчелари-

те, отколкото при общата попула-

ция. Честотата и/или тежестта на 

алергичните реакции към ужилвания 

също се влияе и от фактори, различ-

ни от клиничната анамнеза. Нивото 

на свръхчувствителност (кожен 

тест или серумен IgE) е свързано с 

честотата, но не и тежестта на 

реакцията. Сенсибилизирани лица с 

ниски нива на общи IgE (<50 kU/L) са 

с по-висок риск от тежки реакции[16]. 

Повишено ниво на базалната серум-

на триптаза (BSL), едновременната 

употреба на антихипертензивни 

лекарства и нарастващата въз-

раст са свързани с повишен риск от 

по-тежки анафилактични реакции 

при ужилване.

Докладвани са и необичайни ре-

акции, като невропатии, гърчо-

ве, бъбречна недостатъчност (с 

рабдомиолиза), серумна болест и 
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хеморагични епизоди, включител-

но метрорагия[17]. Тези реакции са 

предимно токсични и със забавено 

начало, но механизмът на много от 

тях не е известен. Има описани слу-

чаи на подобни на серумна болест 

реакции след ужилване, които се 

свързват с наличието на специфич-

ни за отровата IgE, но механизмът 

на тези реакции и рискът от анафи-

лаксия са неизвестни[18]. Случаи на 

студова уртикария и анафилаксия, 

предизвикана от студ, са също съоб-

щавани след ужилвания от насекоми, 

обикновено без анафилаксия[19,20]. Сис-

темните реакции трябва да се раз-

граничават от токсичните реакции 

или реакции на тревожност (често 

субективни симптоми без обектив-

ни признаци). Видът и времето на 

поява на симптомите, наличието 

на обективни признаци и отговорът 

към лечението може да помогне за 

изясняване на естеството на реак-

цията. Измерването на серумната 

триптаза в началото на реакцията 

може да осигури доказателство за 

анафилаксия, ако нивата са повише-

ни или значително повишени спря-

мо изходното ниво[21,22]. Наличие на 

подлежащо мастоцитно нарушение 

се докладва при 1-8% от пациенти-

те с алергия към Hymenoptera в Ев-

ропа и 2% в САЩ[23]. Тези пациенти 

обикновено имат повишени базални 

нива на BST (>11.4 ng/ml) и може да 

развият по-тежка анафилаксия, дори 

след първото ужилване. Те могат да 

развият тежка хипотония и загуба 

на съзнание без кожни прояви и са 

с по-висок риск от смъртност след 

ужилване от Hymenoptera[10].

Рискови фактори 
за тежки реакции 
Някои рискови фактори могат да 

изложат индивида на повишен риск 

от тежка анафилаксия или смърт 

в резултат на ужилване от насеко-

мо. Анамнезата за анафилаксия без 

кожни симптоми (като уртикария 

или ангиоедем) е рисков фактор за 

тежка реакция при бъдещо ужил-

ване[24]. Възраст >45 години, мъжки 

пол, множество или последовател-

ни ужилвания, хронично сърдечносъ-

дово заболяване и анамнеза за пре-

дходна много тежка анафилактична 

реакция са също рискови фактори за 

по-нататъшна анафилаксия[2].

Диагностика на 
инсект алергия
Диагнозата се основава на анамнеза-

та и идентифициране на специфич-

ни IgE към конкретното насекомо 

чрез кожен тест или in vitro тесто-

ве. Те се препоръчват само при па-

циенти с анамнеза за анафилаксия 

при ужилвания или лица >16 години с 

дифузни кожни реакции[8]. В случай, че 

тестовете с убождане са отрица-

телни се препоръчва провеждане на 

интрадермални кожни тестове при 

прогресивно нарастващи концен-

трации до положителен кожен тест 

или до достигане на концентрация 

от 1 µg/ml[8]. Кожната проба с от-

рова е положителна при 70-90% от 

пациентите с клинична анамнеза за 

алергия от ужилване на Hymenoptera, 

но около 25% от пациентите реаги-

рат само на 1 µg/ml интрадермален 

кожен тест[10]. Ако кожният тест 

е отрицателен, трябва да се из-

вършат in vitro тестове, които при 

положителен резултат потвържда-

ват диагнозата. Нивата на специ-

фични IgE антитела към отровата 

не са предиктивен фактор за те-

жестта на алергичната реакция 

към ужилване[25]. Ако както кожните, 

така и ин витро тестовете са от-

рицателни при пациент с анамнеза 

за анафилаксия след ужилване, кож-

ното изследване трябва да се пов-

тори след 6-12 седмици. Има някои 

пациенти, при които тестването с 

цели екстракти от отрова не може 

да идентифицира причината за алер-

гията. Около 4-6% от пациентите с 

анамнеза за системна реакция към 

ужилвания от Hymenoptera имат от-

рицателни кожни и in vitro тестове 

за цяла отрова от Hymenoptera[26]. 

Друг проблем е, че някои пациенти 

са сенсибилизирани към множество 

отрови от Hymenoptera[27]. In vitro 

тестовете с рекомбинантни про-

теини на отровата могат да пре-

доставят информация за това дали 

алергията към множество различни 

отрови се дължи на кръстосана ре-

активност на IgE към подобни про-

теини от отрова, или има истинска 

двойна сенсибилизация към уникални 

протеини в различни видове отрова. 

Лечение
Поддържащите грижи при неуслож-

нени локални реакции след ужилване 

включват студени компреси и перо-

рални антихистамини. Уртикарията 

се лекува с перорални антихиста-

мини. Студени компреси, орални ан-

тихистамини, локални стероиди с 

висока ефективност, нестероидни 

противовъзпалителни средства за 

болка, и орални стероиди за по-об-

ширните и персистиращи отоци са 

подходящо лечение за LLR.

При анафилаксия първият избор на 

лечение е приложението на интра-

мускулен адреналин, който обикнове-

но е инжектира в бедрото и може да 

са необходими допълнителни дози. 

Трябва да бъде оказана спешна ме-

дицинска помощ. Пациентът трябва 
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да се постави в легнало положение 

с повдигнати крака[10]. На пациенти-

те с хипотония се влива изотонична 

интравенозна течност. Кислород се 

прилага при ниска кислородната са-

турация, а бронходилататорно лече-

ние при персистиращ бронхоспазъм, 

може да са необходими и интубация 

и механична вентилация. Пациенти-

те трябва да бъдат наблюдавани за 

продължителна или рецидивираща 

анафилаксия. На пациентите, при-

емащи бета-адренергичен блокер, 

които имат хипотония трябва да се 

предписва глюкагон[10].

Имунотерапия 
с отрова от 
насекоми (Venom 
Immunotherapy, VIT)
Важно е да се знае, че единствено 

пациентите, които са имали сис-

темна алергична реакция при ужил-

ване от насекоми са показани за до-

пълнителни изследвания за преценка 

за провеждане на VIT. Пациентите 

с положителни резултати трябва 

да бъдат консултирани относно 

възможността за VIT. VIT е високо-

ефективно лечение, при което в ор-

ганизма се въвеждат малки количе-

ства от алергена и чрез постепенно 

увеличаване на концентрацията 

на прилаганата отрова се постига 

модулиране на имунната система, 

при което индивидът става по-мал-

ко чувствителен. За насекомите 

от разред Hymenoptera се използва 

VIT с чиста отрова. Смесената VIT 

с представителите на семейство 

Vespidae (vespid VIT) е 95-100% ефек-

тивна за предотвратяване на сис-

темни реакции при бъдещи ужилва-

ния, докато VIT с пчелна отрова е 

по-малко ефективна – около 77%[27]. 

VIT има подобен профил на безопас-

ност като имунотерапията с аеро-

алергени. Системни симптоми при 

провеждане на VIT се срещат при 

5-15% от населението по време на 

първите седмици от лечението и 

обикновено са леки [2].

Схемите на VIT могат да варират, 

но обикновено индивидът получава 

подкожни инжекции по стандартна 

схема всяка седмица, докато се по-

стигне поддържащата доза. След 

достигането й пациентите полу-

чават месечна терапия в продъл-

жение на поне 1 година. След това 

поддържащият интервал се удължа-

ва на всеки 6-8 седмици[2]. VIT обикно-

вено се прилага в продължение на 3-5 

години[27]. Пациентите, нуждаещи се 

от поддържаща терапия за >5 годи-

ни, може да получават VIT на интер-

вали от 12 седмици[8]. При някои хора, 

като например пациентите с алер-

гия към медоносни пчели, VIT трябва 

са се прилага постоянно. Пациенти-

те с мастоцитно разстройство или 

тези, които са получили системна 

реакция по време на VIT, също може 

да се нуждаят от лечение >3-5 годи-

ни[2]. Също така, има схеми, които 

осигуряват по-бързо достигане на 

поддържащо дозиране, като напри-

мер бърза и свръх бърза (rush и ultra-

rush), при които поддържащата доза 

може да се постигне в рамките на 

дни, но това е свързано с по-висок 

риск от системна реакция към VIT[8].

Специфичната отрова, използвана 

за лечение, зависи от анамнезата 

за вида на жилещото насекомо, при-

чинило реакцията. Въпреки това, 

тъй като много пациенти не са в 

състояние да идентифицират спе-

цифичния вид насекомо, се обсъж-

да дали лечението с VIT трябва да 

включва всички отрови с положител-

ни тестове или само тази от най-ве-

роятното насекомо. Използването 

на in vitro тестване с рекомбинант-

ни компоненти на отровата може 

да помогне за разрешаването на 

този проблем в бъдеще. Въпреки че 

този анализ все още не е стандар-

тизиран, базофил активационният 

тест (BAT) може да бъде от полза 

при определяне дали VIT е успешна за 

постигане на протективен имунен 

отговор[27]. Към момента, станови-

щето на Европейската академия по 

алергология и клинична имунология 

(EAACI) е, че провокацията с ужил-

ване е най-надеждният метод и зла-

тен стандарт за мониториране на 

ефективността на VIT и се използва 

за идентифициране на онези индиви-

ди, които не са защитени при под-

държаща доза от 100 μg[27]. 

Противопоказания за провеждане 

на VIT

Работната група на EAACI определя 

няколко абсолютни противопоказа-

ния за VIT: лошо контролирана астма, 

активни автоимунни заболявания, 

активни злокачествени заболява-

ния, деца на възраст под 2 години и 

синдром на придобита имунна недос-

татъчност (СПИН)[28]. Лечението с 

инхибитори на ангиотензин-конвер-

тиращия ензим (ACE) и бета-блокери 

не е противопоказание за VIT[27], как-

то и предшестващите сърдечносъ-

дови заболявания, дори при пациенти 

в напреднала възраст[27].

Идентифициране 
на рисковите 
фактори за 
анафилаксия
Съществуват противоречиви мне-

ния относно това дали пациентите, 



28 Брой 4/2022, Година XXII

medinfo.bg04
А П Р И Л

2 0 2 2

приемащи бета-блокери или АСЕ ин-

хибитори, може да имат известен 

повишен риск от анафилаксия, тъй 

като може по-слабо реагират на ле-

чението с адреналин и да изискват 

повторна доза. Въпреки това, по-

настоящем практическите препо-

ръки на Съвместната работна гру-

па на САЩ съветват, че пациенти, 

нуждаещи се от бета-блокери или 

АСЕ инхибитори, трябва да продъл-

жат VIT, тъй като ползите от VIT 

надвишават риска от тежки реак-

ции при ужилвания от Hymenoptera[8]. 

Отровата на медоносната пчела е 

свързана с по-висок риск за реакция 

по време на фазата на изграждане 

на VIT и има по-ниска степен на защи-

та от бъдещи реакции на ужилване 

(85% за медоносна пчела срещу 96% 

за смесена отрова от везпид). [29] Па-

циенти, които не са били защитени 

с обичайната поддържаща доза от 

100 µg от медоносна пчела или отро-

ва от медоносна пчела, са били защи-

тени, когато поддържащата доза е 

била увеличена до 200 µg[29].

Индивидите с клонално мастоцит-

но заболяване или повишени изходни 

нива на триптаза също могат да 

бъдат изложени на повишен риск от 

тежки реакции при провеждане на 

VIT или ужилвания от Hymenoptera[8]. 

BST трябва да се измерва след пъл-

ното преминаване на реакцията при 

всички пациенти с анафилаксия след 

ужилвания от Hymenoptera, обикнове-

но около 4-6 седмици след реакцията. 

Пациенти с ниво на BST >11.4 ng/ml 

трябва да бъдат оценени за наличие 

на подлежащо заболяване на масто-

цитите, като ниво на BST от 20 ng/

ml или по-високи са второстепенен 

критерий за диагностициране на 

клонална болест на мастоцитите. 

Пациентите с повишени нива на BST 

също имат по-висок риск от систем-

ни реакции към VIT и повишен риск 

от неуспешно лечение с VIT[10]. Около 

15% от пациентите с мастоцитно 

заболяване имат системни реакции 

към ужилвания от Hymenoptera, но 

отрицателни тестове за IgE към 

отрова[26]. Въпреки това пациенти-

те с мастоцитоза и данни за алер-

гия към ужилвания от Hymenoptera 

трябва да получат VIT[27]. n
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