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Н
СПВС са едни от най-честите 

причинители на реакции на не-

поносимост. Последните мо-

гат да се развият както по имуноло-

гично-медииран, така и по несвързан 

с имунната система начин.

Имуномедииран 
механизъм
Начинът на развитие на тези ре-

акции включва класическия IgE-ме-

дииран механизъм, при който е 

необходима първоначална среща с 

медикамента (алергена) в първата 

фаза на сенсибилизация. Образуват 

се специфични IgE антитела, които 

при втори контакт със същия алер-

ген кръстосано се свързват с IgE-ре-

цептори на повърхността на мас-

тоцити и базофили. Това активира 

клетките и води до тяхната дегра-

нулация с освобождаване на медиа-

тори – хистамин, химаза, тримпаза, 

простагландини, левкотриени[1,2]. 

Имуномедиираните реакции към 

НСПВС могат да се осъществят и 

по клетъчно-медииран начин, т.нар. 

забавена свръхчувствителност 

след прием на медикамента. Акти-

вират се Т-лимфоцити, които чрез 

производството на цитокини сти-

мулират други клетки на имунната 

система – макрофаги, еозинофили, 

неутрофили[2]. 

Имунонемедииран 
механизъм
При част от реакциите към НСПВС 

не участва имунната система, а 

приемът на медикамента нарушава 

нормалния метаболизъм на арахидо-

новата киселина. Настъпва инхиби-

ране на ензима циклооксигеназа-1 

(COX-1), което води до дисбаланс в 

обмяната на киселината с натруп-

ване на проинфламаторни цисте-

инил левкотриени (LTC4, LTD4, LTE4). 

Намалява нивото на антиинфлама-

торните простагландини. Основни 

причинители на тези реакции са 

СОХ-1 инхибиторите със силна инхи-

бираща активност – пр. Диклофенак, 

Ибупрофен, Кетопрофен. Слабите 
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НЕСТЕРОИДНИТЕ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА (НСПВС) са най-често използваните медика-
менти за лечение на болка и възпаление. Toва са и основните причинители на реакции на свръхчувстви-
телност с честота по-висока от тази при антибиотиците. И докато такива реакции се срещат при 0.5-5.7% 
от общата популация, то този процент е в пъти по-голям при високорисковите групи: пациенти с астма 
и носна полипоза (до 20%) или с хронична спонтанна уртикария (до 30%). С цел удобство за клиничната 
практика, Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI) обединява различ-
ните фенотипни реакции към НСПВС в единна съвременна класификация. Разграничават се два типа 
реакции с различен механизъм на поява – селективни и кръстосани. 

Фенотипи и съвременна класификация
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СОХ-1 инхибитори (пр. Ацетамино-

фен) в терапевтични дози, както и 

се лективните СОХ-2 (Целекоксиб, 

Ето рикоксиб и др.) обикновено се 

по насят добре от пациентите и 

са средство на избор при нужда от 

обезболяване[2,3].

В зависимост от клиничните симп-

томи, броят на необходимите НСП-

ВС, причинители на реакция, нали-

чие/липса на подлежащо заболяване 

и доминиращия механизъм, през 2020 

г. EAACI предлага съвременна класи-

фикация, която да обедини различ-

ните фенотипи на реакциите към 

НСПВС (Табл. 1).

Определят се два основни фенотипа 

– кръстосани и селективни реакции. 

Кръстосаните реакции са такива 

към структурно несвързани НСПВС. 

Те са в резултат на фармакологич-

ното действие на лекарството и 

инхибиране на СОХ-1, т.е. имуноло-

гично-немедиирани. 

При тези реакции често има подле-

жащо заболяване – бронхиална аст-

ма, хронична спонтанна уртикария, 

назална полипоза.

Селективните реакции са имуноло-

гично-медиирани от бърз или забавен 

тип и са към едно конкретно НСПВС 

или няколко, но структурно сходни. 

Липсва подлежащо заболяване[3].

Кръстосани 
реакции

Обострено от Аспирин/НСПВС 

респираторно заболяване – Aspi

rin/NSAIDs Exacerbated Respi ra to ry 

Disease (AERD/NERD).

По-старите наименования на този 

фенотип кръстосана реакция включ-

ват триадна астма, триада на 

Самптер-Видал, аспирин-чувстви-

телна астма. От няколко години се 

препоръчва използването на поняти-

ето АERD/NERD, за да се акцентира 

на засягането на единния дихателен 

път. Независимо от това как се на-

рича, синдромът включва триадата 

– бронхиална астма, носна полипоза 

и непоносимост към НСПВС. При-

емът обикновено на мощни COX-1 

инхибитори обостря заболяването. 

AERD може да се развие по определен 

във времето ред, а именно – първа-

та клинична изява е ринитът, който 

прогресира към хиперпластичен ео-

зинофилен синуит и назална полипоза. 

Две години след това се появяват и 

симптомите на бронхиалната аст-

ма, а след четири – на непоносимост-

та към НСПВС. Разбира се, такава 

хронология не е задължителна и още 

от самото начало може да се проя-

вят всички елементи на триадата. 

AERD изисква комплексен и персо-

нализиран подход, тъй като често 

пъти се оказва терапевтичен про-

блем. Бронхиалната астма обикно-

вено е тежка, неконтролирана и ре-

фрактерна на лечението дори и при 

избягване на НСПВС. Продължител-

ното персистиране на заболяване-

то може да доведе до необратимо 

ремоделиране на дихателните пъ-

тища. Пациентите често са корти-

козависими. Носните полипи, чийто 

основен симптом е хипо/аносмията, 

са с много агресивен ход и с рециди-

ви скоро след полипектомия. Опис-

вани са редица усложнения, свърза-

ни с прорастването на полипите 

т а б л и ц а  1

КЛАСИФИКАЦИЯ НА EААСI[2]

Реакция Фенотип
Време за 
поява

Подлежащо 
заболяване

Механизъм

Кръстосана 
реакция

NSAIDs индуцирани уртикария/ангиоедем 
(NIUA)
 
NSAIDs обострено кожно заболяване 
(NECD)

NSAIDs обострено респираторно 
заболяване (NERD)

<24 часа

Не

ХСУ

Риносинуит/
Астма

СОХ-1 инхибиция

Селективна 
реакция

Селективна NSAID индуцурани уртикария/
ангиоедем/анафилаксия (SNIUAA)

Селективна NSAID индуцирана реакия на 
забавена свръхчувствителност (SNIDHR)

До 24 часа

>24 часа Не

IgE-медииран

Клетъчно-
медииран
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като перфорация на тъпанчевата 

мембрана, рекурентни инфекции на 

синусите или лицева деформация. 

Пациентите имат шанс за успешно 

лечение с включването на биологич-

на терапия[3]. 

Обострено от НСПВС кожно 

заболяване – NSAIDs Exacerbated 

Cutaneous Disease (NECD)

Фенотип на кръстосаните реакции, 

който се среща при до около 30% от 

пациентите с подлежаща хронич-

на спонтанна уртикария. Приемът 

на силни СОХ-1 инхибитор обостря 

основното заболяване и в рамките 

на минути до няколко часа се появя-

ват уртики, ангиоедем или и двете. 

В такива случаи на пациентите се 

препоръчва избягване на СОХ-1 инхи-

биторите и използване на селекти-

вен СОХ-2 при нужда[4]. 

Индуцирани от НСПВС уртикария/

ангиоедем – NSAIDs Induced 

Uricaria/Angioedema (NIUA)

Това е най-честата изява на непоно-

симост към НСПВС, заемаща >60% 

от всички реакции и при деца, и при 

възрастни. За разлика от предишния 

фенотип при NIUA няма подлежаща 

хронична уртикария, а приемът на 

COX-1 инхибитори индуцира появата 

на уртики или ангиоедем. При тези 

пациенти се наблюдава и честа асо-

циация с атопия – обикновено алер-

гия към микрокърлежи на домашния 

прах. СОХ-2 инхибиторите се толе-

рират добре[2,5]. 

Селективни 
реакции

Селективна НСПВС индуцирана 

уртикария/ангиоедем/анафилаксия

Този фенотип се развива по имуно-

логичен IgE медииран начин. Това 

са реакции от бърз тип, при които 

приемът на конкретно НСПВС или 

на няколко различни, но структурно 

сходни, води до поява на уртики, ан-

гиоедем или анафилаксия. Други НСП-

ВС се толерират добре. Най-чес-

тите причинители са пиразолони 

(Аналгин), Диклофенак, Парацетамол 

и Ибупрофен[6]. 

Селективна НСПВС индуцирана 

реакция на забавена 

свръхчувствителност

Развива се по Т-клетъчно медииран 

начин. От 24 часа до няколко дни, 

вкл. седмици след прием на конкрет-

но НСПВС, се появяват симптоми с 

различна тежест. От леки (забавена 

уртикария, макуло-папулозен екзан-

тем) до животозастрашаващи – пр. 

синдром на Steven-Johnson/токсична 

епидермална некролиза[2]. 

Въпреки своите предимства и 

удобство класификацията на EAACI 

не е лишена от недостатъци. Така 

например в нея не са включени някои 

фенотипи на непоносимост с голямо 

значение в практиката. Това са:

Смесените реакции – blended 

reactions

Това са реакции, при които има за-

сягане на няколко органи и системи, 

напр. едновременна поява на респи-

раторни и кожни реакции (уртика-

рия/ангиоедем с астма/ринит), на 

кожни и гастроинтестинални и т.н. 

Смесените реакции са и вторите 

най-чести след NIUA[2].

Зависимата от храна и 

индуцирана от НСПВС 

анафилаксия – Food‐dependent 

NSAID‐induced anaphylaxis

Фенотип на анафилаксия, при която 

НСПВС са задължителният ко-фак-

тор за поява на реакцията. Счита 

се, че НСПВС увеличават пропускли-

востта на интестиналната бари-

ера и абсорбцията на алергените, 

както и че водят до директна акти-

вация/дегранулация на мастоцити. 

Тези ефекти са по-силни при неселек-

тивните СОХ-инхибитори[7]. 

Ход на развитие на 
AERD
Редица автори описват възмож-

ния естествен ход на реакциите 

на непоносимост към НСПВС във 

времето. Счита се например, че по 

неизвестен механизъм до 1/3 от па-

циентите с NECD могат да толери-

рат НСПВС в период на ремисия на 

ХСУ. Над 60% от пациентите с NIUA 

безпроблемно приемат НСПВС в 

рамките на 6 години след последна-

та реакция. А дори на онези, които 

все още не могат, са им необходими 

по-високи дози от медикаментите 

за поява на реакции и по-дълъг ла-

тентен период за това. Така че се 

поставя въпросът дали след опре-

делено време непоносимостта към 

НСПВС не се губи. И тъй като това 

са лекарства с много широко прило-

жение, се препоръчва преоценка на 

пациентите 6 години след първата 

НСПВС реакция или по-рано (4-5 годи-

ни) в случай на реакция >1 час след 

прием на НСПВС или при изолирана 

уртикария. Така може да се предот-

врати ненужно избягване на иначе 

необходим медикамент[2]. 

Изводи:
 • Реакциите към НСПВС са с по-ви-

сока честота от тази при анти-
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биотиците.

 • Реакциите към НСПВС се разви-

ват по имунологичен или неимунен 

механизъм.

 • Европейската академия създава 

класификация, в която се обединя-

ват основните фенотипи на реак-

ции към НСПВС.

 • Според тази класификация реакци-

ите биват селективни и кръсто-

сани.

 • Кръстосаните реакции са към 

различни структурно несвързани 

НСПВС и са в резултат на наруше-

ния метаболизъм на арахидонова-

та киселина.

 • Селективните реакции са към 

конкретно НСПВС или към струк-

турно сходни по имунологичен ме-

ханизъм.

 • Реакциите към НСПВС обикновено 

са насочени към СОХ-1 инхибитори 

със силна инхибираща активност. 

Селективните СОХ-2 инхибитори 

се толерират добре.

 • Препоръчва се преоценка на непо-

носимостта 6 години след първа-

та реакция. n
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