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ВЪВЕДЕНИЕ 

• Астмата е сложно хронично възпалително 
заболяване с мултифакторна етиология; 

 

• Международните гайдлайни все повече признават, 
че стандартният подход “one size fits all"вече не е 
ефективен подход за постигане на оптимални 
резултати от лечението; 

 

• Предложени са редица фенотипове, които имат 
потенциал да насочват решението за лечение 



DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF SEVERE ASTHMA IN ADULTS  D. COLODENCO 
ET AL. 2017 

Тежка астма 



Варианти на тежка астма в зависимост 
от терапевтичните предизвикателства: 

 
  нелекувана тежка астма: 

  недостатъчна диагноза,                        
  неправилна диагноза или 
  липса на терапия   

 

 “difficult-to-treat “  тежка астма: 
непридържане към терапията 
неподходящо или неправилно използване на терапията 
 тригери от околната среда  
 коморбидни състояния 

 

   тежка астма, резистентна към лечението: 
 астма, която се контролира или не се контролира, въпреки най-

високата доза препоръчвано лечение 

 
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF SEVERE ASTHMA IN ADULTS  D. COLODENCO ET AL. 2017 



1) Лош контрол на симптомите: ACQ score системно >1.5; АCT <20 (или 
"не са добре контролирани" според GINA ); 

 

2)  Чести тежки екзацербации: две или повече курса  системни КС (по 
3 дни всеки) през предходната година; 

 

3)      Сериозни екзацербации: най-малко една хоспитализация, престой 
в ICU или механична вентилация през предходната година; 

 

4)     Ограничаване на въздушния поток: след БДТ задържане на FEV 1 < 
80% от предвидения 

 

Контролирана астма, която се влошава от намаляването на  високи 
дози ICS или системен CS (или допълнителни биологични терапии) 

Неконтролирана астма,  дефинирана като поне 

поне едно от следните: 

ERS/ATS GUIDELINES ON SEVERE ASTHMA | K.F. CHUNG ET AL. 



                        Астма 
Хронично заболяване на дихателните пътища, 

характеризиращо се с рекурентни симптоми, 
свързани с: 

   вариабилна обструкция на въздушния поток 

   БХР 

  възпаление 

 

 Обхваща няколко фенотипа с различна подлежаща ПФ 
 

                    
                 Дефиниция на фенотип и ендотип 
 
ФЕНОТИП: Набор от наблюдавани характеристики на индивида, получени от 
взаимодействието на неговия генотип с околната среда 
 ( напр. атопия, обезитет) 

ЕНДОТИП: Подтип на състояние, дефинирано от отделен ПФ  

механизъм (напр. еозинофилен, Th2-high) 





Th2 биомаркери: 
-IL-13 индуцираната генна 
експресия в еп.кл. 
-FeNO 
-Eo 
-Periostin 
 Th2-High Asthma: 

  По-тежка 
  Наличие на 
еозинофилия 
  Ранно начало 
  Атопичен/IgE 
компонент 
 Отговор на 
инхибитори на Th2-
възпалението 

Th2-Low Asthma: 
  По-лека   
  Липсва 
еозинофилия 
  Късно начало 
  Връзка с обезитет, 
тютюнопушене и 
неутрофилия 
  Лош КС отговор 

 



Antoine Froidure et al. Eur Respir J 2016;47:304-319 

Фено-/ендотипи при астма според 
биомаркерите и алтернативите за лечение 



Биомаркери за оценка на Т2-type астма 

Asthma . Stephen T. Holgate , Sally Wenzel 
doi:10.1038/nrdp.2015.25 



Anti-Eosinophil Drugs for asthma and COPD 

“Алармини” 

Молекулярни пътища на 
еозинофилното  възпаление 



DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF SEVERE ASTHMA IN ADULTS  D. COLODENCO ET AL. 2017 

Принос на адаптивния имунитет към ПГ на алергичната астма 



CHEST 2017 152, 1276-1282DOI: (10.1016/j.chest.2017.05.019)  
Anti-Eosinophil Drugs for asthma and COPD 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2017.05.019 

Два пътя на еозинофилно възпаление 



Алергична  или неалергична астма 

• ~ 70% 

• sIgE 

• Ранно начало 

• Ео-↑ (400-1000/µl) 

• Алергичен ринит ( 
50-90%) 

• Атопичен дерматит ( 
40%) 

• Фамилна история 

• Добър отговор на КС 
 

• ~25-30% 

• Не се откриват sIgE 

• KAП (-) към аероалергени 

• Късно начало 

• Липса на фамилна история 
за астма 

• ♀>♂ 

• CRSwNP 

• Аспиринова непоносимост 

• По-тежко протичане 

• ↑ общи IgE 

• sIgE срещу Staph. 
Суперантиген 

• Лош отговор на КС 

ASTHMA | A. FROIDURE ET AL. 

DOI: 10.1183/13993003.01824-2014 



Молекулярни пътища на 
еозинофилно възпаление 

J ALLERGY CLIN IMMUNOL VOLUME 130, NUMBER 3  

ASTHMA | J.C. DE GROOT ET ALERJ Open Res 2015; 1: 
00024–2015 | DOI: 10.1183/23120541.00024-2015  

Цитотоксични продукти: 
 

 Главен алкален протеин ( MBP) 
 Еозиофилен катионен протеин ( ЕCP) 
 Eoзинофилен невротоксин 
 Еозинофилна пероксидаза 

Frontiers in Immunology ; Reslizumab and 
Eosinophilic Asthma ; March 2017 | Volume 8 | 
Article 242 





Еозинофилни медиатори и техните функции 

www.nature.com/nri 



IL-5 

 IL-5 играе критична роля в: 

диференциацията 

  узряването,  

натрупването  и  

 активирането на Ео  в тъканите  

 

 IL-5 е изключително специфичен за 
еозинофилите 

 

ERJ Open Res 2015; 1: 00024–2015 | DOI: 10.1183/23120541.00024-
2015 Jantina C. de Groot 1 , Anneke ten Brinke 1 and Elisabeth H.D. Bel  



• Кръвна еозинофилия ≥0.41 G/l  се асоциира  
със спутумна еозинофилия 3% в 95% от 
пациентите; 

 

• Кръвната еозинофилия, изглежда най-
приемливия  маркер за откриване на 
еозинофилия в дихателните пътища при 
пациенти с късна астма  

Кръвна и спутумна еозинофилия 



Еозинофилен брой, екзацербации на 
астма и астма - контрол 

Тежки екзацербации 

Остри респираторни събития 

9 категории еозинофилия, сравнени с 
референтна категория от 200 кл/мкр.или < 

Тежки екзацербации > 300 cells./µl 

Остри респ. събития > 400 cells./µl 

www.thelancet.com/respiratory 

http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(15)00367-7 

Увеличеният Ео брой се 
асоциира с тежестта на астмата 
и екзацерациите, и нивата й на 
контрол 



-Мъже>жени 

-Ограничавне на 
въздушния поток и 
БХР 

-       FeNo 

- Тежки 
екзацербации 

 

Кръвна и 
спутумна 

еозинофилия 

- В по-малка степен 
връзка с лош конрол 
на астмата 

- Корелира с по-
високи серумни 
нива на IgE 

Изолирана 
спутумна 

еозинофилия 

Antoine Froidure et al. Eur Respir J 2016;47:304-319 

Кръвна и спутумна еозинофилия 



•  Високите нива на Ео в храчките и бронхиалните биопсии  са 
свързани с лош контрол на астмата, по-тежка астма и фатални  
или почти фатални атаки; 

 

• В проучване на  биопсии на пациенти с тежка астма се оказало, 
че пациентите, които са имали Eo възпаление, въпреки 
системните КС имат почти 20 x >риск от интубация oт тези без 
Eo възпаление; 

 

• При пациенти, които са починали от астма, са открити 
значително повече Eo  в големи и малки дихателни пътища, в 
сравнение с биопсии от пациенти с по-леки екзацербации 

ERJ Open Res 2015; 1: 00024–2015 | DOI: 10.1183/23120541.00024-2015  

Кръвна и спутумна еозинофилия 



Клиничен профил на пациентите с 
еозинофилна астма с късно начало 

ASTHMA | J.C. DE GROOT ET ALERJ Open Res 2015; 1: 00024–2015 | DOI: 
10.1183/23120541.00024-2015  

  начало при възрастни 
  ♂=♀ 
  Малко или никакви алергии към инхалаторни алергени 
 ↑ Ео в периферната кръв 
  Има риск от тежки екзацербации 
  Нормално или умерено повишено ниво на IgE 
  Ниско FEV 1 и често персистиращо ограничение на 

въздушния поток 
  Air trapping и динамична хиперинфлация 
  CRSwNP 
  Аспиринова чувствителност 
  Добър отговор към системни КС 
  Добър отговор към лечението с анти IL-5 
 

 

Oколо 5% от всички възрастни 
пациенти с астма ще отговoрят 

на критериите за фенотип  
тежка еозинофилна астма. 



Еозинофилия--назална полипоза--астма 
 Друга характеристика на Ео астма с късно начало е  CRSwNP; 

 

 Aсоциацията между периферната кръвна еозинофилия, назалната 
полипоза и астмата е позната от много десетилетия, особено в 
комбинация с аспириновата чувствителност  

 

 Тежкият ( CRSwNP) e силен независим предиктор на персистираща 
еозинофилия в кръвта или храчката 

 

 Мукозното въвзпаление при тези пациенти могат да се простира дори до 
средното ухо 

 

 През 2011 г. e описана нова болест на средното ухо, т.нар еозинофилен 
отит на средното ухо, характеризиращ се силно вискозен, еозинофилно-
преобладаващ  излив в средното ухо, което води до прогресивно 
влошаване на слуха.  

 

 Този отит е свързан с астма и назални полипи и реагира на КС лечение 

ERJ Open Res 2015; 1: 00024–2015 | DOI: 10.1183/23120541.00024-2015  



 2009г.              чрез избор на пациенти с тежка астма и 
персистираща кръвна и спутумна еозинофилия, две независими 
проучвания показват значително намаляване на обострянията и 
подобрен контрол на астмата с Mepolizumab, в допълнение към 
ефекта на понижаване нуждите от КС; 

 

  Reslizumab показва значително намаляване на екзацербациите 
на астмата заедно с подобрена белодробна функция, контрол 
на симптомите при астма и QoL; 

 

 Eозинофилният брой , изискван в проучванията с Mepolizumab 
и Reslizumab са различни (Mepolizumab : > 300 клетки / µL през 
предходната година или> 150 клетки / µL при скрининг; 
Reslizumab :> 400 клетки / µL); 

 

  Пациенти, показващи по-голямо подобрение, са тези тези с Ео  
брой> 500 клетки / µL 

 

 

ERJ Open Res 2015; 1: 00024–2015 | DOI: 
10.1183/23120541.00024-2015 

Какво показват проучванията?... 



www.thelancet.com Vol 380 August 18, 2012 

  81 центъра в 13 държави 
  2009-2011г. 
 най-голямото проучване, 
извършено  досега при тежка 
астма  

48% 
  39% 

52% 



www.thelancet.com Vol 380 August 18, 2012 



Benralizumab 

• Хуманизираното анти-IL-5 R антитяло във фаза III; 
 
• Намалява нивата на кръвна и спутумна еозинофилия и в 

бронхиалната лигавица 
 
• Намаляване на обострянията при пациенти с  тежка 

неконтролирана астма с 41%, с по-добри терапевтични 
ефекти при пациентите с по-тежко заболяване; 
 

• Значително подобрява пребронходилататорния FEV 1 
 
• Директен Ео цитотоксичен ефект ( индуцира АDCC) 

 Changing Paradigms in the Treatment of Severe 
Asthma: The Role of Biologic Therapies 

J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 
MARCH/APRIL 2017 



IL-4/IL-13 



Dupilumab 

• IL-4 Rα антагонист, който блокира както IL-4, 
така и IL-13 сигнална трансдукция; 

 

• При проучване във фаза II, dupilumab  

    риска от екзацербации, асоциирано с   

    на фармакологично лечение при пациенти 
с умерено- тежка и тежка Eo астма 



IgE 
 Отличителен белег на тип I хиперсензитивност; 
 
 Идентифициран  през 1966 като преносим серумен 

фактор ; 
 
 В продължение на почти 50 г. IgE е идентифициран 

като основен фактор при алергична астма поради 
алерген-специфичния му  характер;  

 
 Mедииращ реакцията на Prausnitz и Küstner (т.е 

незабавна свръхчувстителност); 
 
 “Забравен” до появата на анти-IgE терапията 



Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1328; doi:10.3390/ijms18061328 

Айсберг-модел на алергична астма: Имунологични 
пътища извън видимите клинични симптоми 



Потенциални фактори, стимулиращи 
производството на IgE при астма. 

Eur Respir J 2016; 47: 304–319 | DOI: 10.1183/13993003.01824-2014 



Връзка между IgE отговор и астма 
Потенциална връзка между производството на IgE 

и начало на астма 

Antoine Froidure et al. Eur Respir J 2016;47:304-319 



Трябва ли блокирането на IgE да бъде 
ключова терапевтична цел за алергична 

астма? 

 Идеята, че астмата е хронично възпалително 
заболяване на дихателните пътища, е обосновката 
за лечение с противовъзпалителни средства, а 
именно ИКС. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Подходът се оказва полезен за облекчаване на 

симптомите, но това не променя природата 
на заболяването 

ПФ 
промени 

Възпаление 

Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1328; doi:10.3390/ijms18061328 



IgE има централна роля в каскадния 
континуум на алергичната реакция и 

участва във всички фази 

Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1328; 
doi:10.3390/ijms18061328 



Omalizumab 

 Омализумаб е анти-lgE хуманизиранo моноклонално Ат, което 
инхибира IgE -ефекторната функция чрез свързване към свободен IgE 
на мястото, на което се свързва с FceRI и по този начин възпрепятства 
свързването на му с FceRI върху ефекторни клетки; 

 

 Oмализумаб намалява кръвната еозинофилия; 

 

  Одобрен за употреба при астма, използва се >10 г., с обширни 
доклади за очевидни клинични ползи; 

 

 Помогнал да се идентифицират допълнителни роли на IgE при 
алергична астма отвъд потискане и блокиране на незабавната 
алергична реакция 

 







Механизъм на действие и клетъчни 
таргети на омализумаб 

G. Pelaia et al., Asthma: Targeted Biological Therapies, 2017 
DOI 10.1007/978-3-319-46007-9_1 



Клинични и имунологични ползи 
от блокирането на IgE 

предотвратяване на фиксирането на IgE към FcεRI 
в/у  Ма и Ba               инхибиране на IgE-
индуцираното освобождаване на възпалителни 
медиатори; 

down regulation на FcεRI върху  Ма, Ba и DCs; 

        преживяемостта на Ba и Мa; 

        локалното производство на IgE; 

  блокиране на общите циркулиращи IgE и IgE, 
намиращи се в Л.В; 

 

 

  

Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1328; doi:10.3390/ijms18061328 

  



Клинични и имунологични ползи 
от блокирането на IgE 

деактивиране на IgE-улесненото представяне на алергени 
(DC и Th2 Ly); 

 намаляване на освобождаването на IL-4  и IL-5; 

 антивирусен ефект чрез         експресията на IFNα oт  pDCs 
чрез намаляване на кръстосаното свързване на IgE с FcεRI 
в/у DCs; 

блокирането на IgE показва забележим профил на 
ефективност, ефикасност и безопасност при лечението на 
умерена до тежка алергична астма; 

        на тежките екзацербации при възрастни и деца; 

        на системната КС употреба 

 

 
Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1328; doi:10.3390/ijms18061328 



Нови таргети на Оmalizumab при 
астма 

  Омализумаб и и вирусни инфекции 
 

 PROSE  study (Preventative Omalizumab or Step-up Therapy for Fall   
Exacerbations)  показа, че omalizumab започнат 4-6 сед. преди началото 
на  у-ще намалява обострянията през есента; 

 
 Пациентите с алергична астма имат повишена експресия  на  FcεRI върху 

pDCs, което се свързва с намалена секреция на IFN- α              намален  
антивирусен отовор; 

 
   IgE има ключова роля в ПГ на вирус-индуцираните екзацербации при 

астма, при което IgE кръстосано свързване намалява разпознаването на 
вируса и продукцията на IFN-a чрез pDCs. 

 
 Оmalizumab възстановява вирус-индуцирания  IFN-α отговор от pDCs ; 
 
 Omlizumab  скъсява честотата и продължителността на заболяванията oт 

риновирусни инфекции при астматични деца. 
 

Novel targets of omalizumab in asthma Sattler et al. 



Нови таргети на Оmalizumab при 
астма 

 Неатопична астма 
 

  Лечението с анти-IgE може да намали локалното алергично 
възпаление в дихателните пътища; 

 

 При неатопична астма, подобно алергично възпаление  e локално 
без системни доказателства за IgE-задвижвани механизми; 

 

 Оmalizumab може да блокира  повишената  преживяемост на Ма; 

 

 Омализумаб  може да модулира вродения имунитет; 

 

 Нужни са  допълнителни проучвания, за да се оцени по-добре 
клинична ефективност на Омализумаб при неатопични пациенти 

Novel targets of omalizumab in asthma Sattler et al. 



Нови таргети на Оmalizumab при 
астма 

 ABPA и EGPA 
 

  Често страдат от тежка астма; 

  Teзи пациенти се изключват от основните RCTs; 

 Само  при отделни случаи е проучен ефекта на омализумаб ; 

 В случаите на ABPA,  анти-IgE  терапията е подобрила резултатите на 
ACT – score и е установено намаляване на  системните възпалителни 
маркери и перорални дози на КС; 

 доклад от 17 пациенти предполага, че омализумаб може да има КС-
пестящ ефект при  EGPA с астматични и / или синуназални прояви; 

 Клиничните и биологични данни за ефикасност на анти-IgE терапията 
не са достатъчни, за да се препоръча това лечение в EGPA пациенти 

 

 
Novel targets of omalizumab in asthma Sattler et al. 



Нови таргети на Оmalizumab при 
астма 

  Риносинуит и назална полипоза, асоциирани с астма 
  Честотата на назалната полипоза и CRS при астматични пациенти е 

високa, тъй като ПФ на двете заболявания е с общи характеристики:   
  локално Ео възпаление,  

  високо производство на IL-5,  

 локално IgE производство и   

 Th2 тип цитокинен профил  

 Пациентите с CRS и назална полипоза са трудни за лечение : 
  слаб отговор на терапията 

  висока честота на рецидиви 

  Участието на IgE в патогенезата на CRSwNP  с астма предполага, че 
анти-IgE може да е релевантен при такива пациенти 

 Налице е ефикасност на омализумаб при CRSwNP при тежки 
астматични пациенти, получаващи тази терапия за тяхната 
неконтролирана астма 

Novel targets of omalizumab in asthma Sattler et al. 
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Kръвна 
еозинофилия 
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Особености на пациентите с 
еозинофилна астма 

• Типичният пациент с "еозинофилна астма "е сравнително 
необичаен и има малко симптоми въпреки активното 
възпаление на дихателните пътища. 

• Това вероятно се обяснява с подтиснатото усещане за 
диспнея, както се наблюдава  при пациенти с  тежка астма 
с високи нива на Ео в спутума 

• Нетипични с-ми 

• По-изразена диспнея при натоварване 

• Често фиксирано ограничение на въздушния поток 

• Значителни разлики с пациенти с астма  ранно начало 

• Възможно е да не се различи  от  ХОББ 

 

 



ДД 

?ХОББ? 

(-) или 
ограничена 
история на 

тютюнопушене  

(<15г.) 

(-) история за 
професионална 

експозиция 

Назална 
полипоза 

Рецидивираща 
хирургия за  

назални 
полипи 

Ео астма ? 

ERJ Open Res 2015; 1: 00024–2015 | DOI: 10.1183/23120541.00024-2015  

Повтаряши се 
екзацербации 
след спиране 

на КС 

КС зависимост Ео астма ? 



Традиционен и персонализиран 
подход за лечение на астма 

Changing Paradigms in the Treatment of Severe 
Asthma: The Role of Biologic Therapies 



Биологична vs.стандартна терапия 

The Diagnosis and Management of Asthma in Adults  JAMA July 18, 
2017 Volume 318, Number 3 
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Symptoms 

Exacerbations 

Side-effects 

Patient satisfaction 

Lung function 

Other  

controller  

options 

RELIEVER 

REMEMBER  
TO... 

 

• Provide guided self-management education (self-monitoring + written action plan + regular review) 

• Treat modifiable risk factors and comorbidities, e.g. smoking, obesity, anxiety 

• Advise about non-pharmacological therapies and strategies, e.g. physical activity, weight loss, avoidance of 
sensitizers where appropriate 

• Consider stepping up if … uncontrolled symptoms, exacerbations or risks, but check diagnosis, inhaler  
technique and adherence first 

• Consider adding SLIT in adult HDM-sensitive patients with allergic rhinitis who have exacerbations despite 
ICS treatment, provided FEV1 is >70% predicted 

• Consider stepping down if … symptoms controlled for 3 months + low risk for exacerbations.  
Ceasing ICS is not advised. 

STEP 1 STEP 2 
STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

Low dose ICS 

Consider low 
dose ICS  

Leukotriene receptor antagonists (LTRA) 
Low dose theophylline* 

Med/high dose ICS 
Low dose ICS+LTRA 

(or + theoph*) 

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA) As-needed SABA or  
low dose ICS/formoterol# 

Low dose  

ICS/LABA** 

Med/high  

ICS/LABA 

Diagnosis 

Symptom control & risk factors 
(including lung function) 

Inhaler technique & adherence 

Patient preference 

Asthma medications 

Non-pharmacological strategies 

Treat modifiable risk factors 

PREFERRED  
CONTROLLER  

CHOICE 
 

Add tiotropium* 
High dose ICS  
+ LTRA  
(or + theoph*) 

Add low dose  
OCS 

Refer for add-
on treatment  

e.g.  
tiotropium,*  

anti-IgE,  
anti-IL5* 

SLIT added as 
an option 

Нови възможности за лечение на 
пациентите с Ео астма 

Пациентите, които 
изискват 
биологична терапия 
са тези с 
неконтролирана 
астма,  въпреки 
оптималното 
фармакологично 
лечение. 



DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2017.05.019 

Anti-Eosinophil Drugs for asthma and COPD 

Хронология на анти-еозинофилните 
медикаменти за астма 



J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT JULY/AUGUST 2017 
Biologic Therapy and Novel Molecular Targets of Severe Asthma 



Стратификация на пациентите за 
биологично лечение 

https://doi.org/10.1183/13993003.01782-2017 

ASTHMA | J. BOUSQUET ET AL. 

Основава се  главно на клинични крайни точки, алергологични  
тестове, нива на IgE и кръвни еозинофили  

 Високостепенно доказателство  за сравнителна ефикасност и 
ефективност на биологичните препарати  при пациенти с тежка 
астма липсва, тъй като няма RCT от типа “head-to-head", сравняващи 
анти-lgE и анти-IL5. 



Алгоритъм за лечение на пациенти с тежка 
астма 

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF SEVERE ASTHMA IN ADULTS   D. COLODENCO ET AL. 2017 



Алгоритъм за лечение на пациенти с тежка 
астма 

ASTHMA | J. BOUSQUET ET AL. 

https://doi.org/10.1183/13993003.01782-2017 



Благодаря за вниманието! 

В светлината на индивидуалния вариабилитет на пациентите при отговор 
на лечение, по-доброто разбиране на фенотипизирането и появата на 
таргетни терапии представляват значителен напредък в 
персонализираната грижа за пациенти с тежка астма. 


