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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Алергичният ринит (АР) е състояние, при което се наблюдава алергично възпаление на носната лигавица в резултат на
контакт с даден алерген. Алергичният ринит бива сезонен
алергичен ринит (полени на дървета, треви, плевели) или
целогодишен алергичен ринит (микрокърлежи на домашния
прах, домашни любимци, плесени). Състоянието възниква в
резултат на свърхчувствителност на имунната система
към даден алерген и се характеризира с един или комбинация
от следните клинични симптоми: 1) сърбеж в носа, 2) пристъпно кихане, 3) запушване на носа и 4) водниста секреция.
Често се наблюдават и симптоми от страна на очите,
ушите и гърлото: сърбеж, зачервяване и сълзене на очите.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
В Европа от алергичен ринит страдат повече от 150 милиона души като в някои страни разпространението на болестта показва засягане на повече от 30% от населението.
Честотата на алергичния ринит варира както между отделните държави, така и в рамките на една страна, което се
дължи на географските и надморските различия на вида,
алергизиращия потенциал и разпространението на различните алергени. Началото на заболяването обичайно е в детска/юношеска и млада възраст, но не е изключено да се развие
и при по-възрастни пациенти. Тежестта на симптомите на
алергичен ринит обичайно намалява с възрастта, като сред
пациентите в напреднала възраст ринитът в повечето
случаи е неалергичен (т.нар. вазомоторен ринит).

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА АЛЕРГИЧНАТА РЕАКЦИЯ
В патофизиологията на алергичния ринит са представени
проявите на алергично имунно възпаление при генетично
предразположените индивиди (пациенти с атопия), което се
причинява от отделяне на провъзпалителни медиатори при
контакт на клетките на носната лигавица/очната конюнктива, предварително “покрити” със специфични антитела
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от клас IgE (имуноглобулин Е), със съответния причинен
алерген, към който пациентът е сенсибилизиран.
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СЪПЪТСТВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА АЛЕРГИЧНИЯ РИНИТ
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Причинителите на алергичен ринит са различни в зависимост от това дали става въпрос за целогодишен или сезонен алергичен ринит. Някои пациенти са с прояви на полисенсибилизация (алергични kъм повече от един алерген) и могат
да имат целогодишни симптоми със сезонни обостряния.
Целогодишният алергичен ринит се причинява най-често
от алергени в дома. Микрокърлежите на домашния прах,
Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae, са
най-честите причинители на целогодишния алергичен
ринит. Те се срещат най-много в постелното бельо, килими,
възглавници, матраци, тапицерии, плюшени играчки: благоприятно условие за развитието им е топлата и влажна
среда.
Алергените от домашни любимци (котки, кучета, както и
други животни и птици) са честа причина за целогодишен
алергичен ринит. Хлебарките и гризачите също могат да
бъдат асоциирани с някои случаи на повишена чувствителност и алергичен ринит.
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Друг чест причинител на АР са плесените, разпространението на плесенните спори зависи в голяма степен от
атмосферните условия (климатични и сезонни). Така например Alternaria и Cladosporium преобладават при сух и ветровит климат, а Aspergillus и Penicillium (във външната среда
или в дома) – при висока влажност.
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Сезонният алергичен ринит
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СИМПТОМИ НА СЕННАТА ХРЕМА
Нос

АЛЕРГИИ ПРЕЗ РАННА ПРОЛЕТ
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Примерен календар на цъфтежа на дърветата
Ян.

Но.

ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАР
НА ЦЪФТЕЖА НА ТРЕВИ/ЖИТНИ
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,

Ян.

Но.
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ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАР
НА ПЛЕВЕЛИТЕ/БУРЕНИТЕ

Ян.

Но.

-

-

В някои случаи след гръмотевична буря съществува повишен риск от възникване на пристъп на бронхиална астма при
пациентите с поленова алергия, тъй като електричеството в атмосферата е причина за по-агресивен алергенен
потенциал на поленовите зърна: получава се “разпукване” на
тяхната обвивка и по-лесно освобождаване на алергена.
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ПРОГНОЗЕН ПОЛЕНОВ КАЛЕНДАР ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 ГОДИНА
МЕСЕЦ
ПЕРИОД

ФЕВРУАРИ

МАРТ
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ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ
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Сем. Брезови
Сем. Кипарисови
Ясен
Сем. Букови
Липа
Сем. Житни
Живовляк
Сем. Копривови
Сем. Щирови
Пелин
Амброзия
Ниска,

умерена,

висока,

много висока въздушна поленова концентрация.

Изготвил: Мариела Христова-Савова: биолог в лаборатория „Алергенни препарати” към БУЛ БИО - НЦЗПБ, гр. София
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НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПОМОЩ НА
СТРАДАЩИТЕ ОТ АР
-
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Обичайно диагнозата може да се постави единствено
на базата на историята на пациента от опитен лекар алерголог. Подготвеният специалист се ориентира за симптомите, връзката с причинния алерген и допълнителните
състояния, които се асоциират с алергичния ринит.
За поставянето на диагнозата е необходим стандартен
преглед на дихателните пътища, гърлото, ушите, показателите на белите дробове. Тук е мястото на различните
алергологични тестове: кожно-алергични проби и кръвни тестове, които да потвърдят диагнозата.
Понякога диагнозата може да бъде затруднена, особено в
ранна детска възраст, когато връзката на оплакванията не е
ясно разграничима, както и при съществуване на честа асоциация на на симптомите от носа с вирусни респираторни
инфекции, аденоидна вегетация (възпаление на третата
сливица), задно носно стичане и кашлица.

РИСКОВЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕТО
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Много често такива лекарства на избор са т.нар. антихистамини: тези медикаменти блокират рецепторите за хистамин, който е основен медиатор на алергичната реакция. Те
са налични под формата на таблетки, капки, сиропи или като
назални спрейове. Като допълнение тези медикаменти имат
добър ефект върху симптомите на алергичен конюнктивит,
сърбеж в небцето, ушите, гърлото. Модерните антихистаминови лекарства (известни още като антихистамини от
второ поколение) са медикаменти с много добър профил на
безопасност, минимализирани нежелани ефекти като сънливост или покачване на апетита. Те са подходящи за дълъг
прием и най-често се предписват за продължителен период,
например по времето на конкретния поленов сезон при пациентите със сенна хрема. Много от тези медикаменти се
продават без рецепта в аптеките и често се вземат от
пациентите дори без лекарска консултация. Трябва да се има
предвид, че старите поколения антихистамини се асоциират с редица нежелани лекарствени реакции като сънливост,
повишен апетит, замайване, сухота в устата и др. Съответно нуждата от тяхна употреба следва да се преосмисли
с оглед поддържане на допустим баланс на полза-риск. Други
основни за лечението на алергичния ринит медикаменти са
интраназалните кортикостероиди. Те имат мощен противовъзпалителен ефект върху носната лигавица и повлияват
добре симптомите на запушване и секреция от носа. Те обичайно имат сравнително бърз ефект: започват да действат
около 12-24 часа след приложението. Ефективността им се
развива още по-добре след 3-7 дни на лечение. Модерните
интраназални кортикостероидни спрейове са с подобрен
профил на безопасност, като действат единствено на ниво
носна лигавица: съответно не се асоциират със системни
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ефекти при продължителна употреба. В миналото по-старите препарати са свързвани с някои ефекти на системно
кортикостероидно лечение, включително забавяне в растежа при деца, поради което тяхната употреба в днешни дни е
ограничена.
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oблекчава

алергиите през цялата година

®

Xyzal 5 mg филмирани таблетки е лекарствен продукт, подходящ за възрастни и деца над 6 години.
Съдържа левоцетиризинов дихидрохлорид. Отпуска се без лекарско предписание.
Преди употреба прочетете листовката.
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