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Redaktoriaus
žodis

Mieli kolegos,
balandis – tai mėnuo, kuris alergologų ir klinikinių
imunologų bendruomenei reikšmingas įvykiais. Pirmiausia – tai balandžio 7–13 dienomis vykusi Pasaulinė
alergijos savaitė, kurią inicijavo Pasaulinės alergologų
organizacija (angl. WAO) ir kuri nuo 2011 metų minima
kasmet. Šiais metais norėta atkreipti dėmesį į alergiją
maistui. Ji diagnozuojama apie 10 proc. populiacijos ir
gali pasireikšti labai įvairia klinika, net sunkiausiomis
anaﬁlaksinėmis reakcijomis. Dažniausiai alergiją sukelia riešutai, žemės riešutai, žuvis, jūros gėrybės, pienas,
kiaušiniai, kviečiai, sojos ir sėklos, dažniausiai sezamų.
Alergija maistui sutrikdo tiek ligonių, tiek ir jų šeimų
gyvenimo kokybę: gali sukelti mitybos sutrikimus, dėl
tam tikrų maisto produktų eliminacijos; stresą, nerimą
ir nuolatinę baimę dėl galimos alerginės reakcijos; apriboti socialinį gyvenimą dėl negalėjimo valgyti viešose
maitinimo įstaigose. Tokių ligonių gydymas ir priežiūra
yra nemenkas iššūkis, reikalaujantis specialistų (alergologų ir klinikinių imunologų, dietologų ir psichologų)
komandos darbo. Ar galima išvengti alergijos maistui?
Aiškių, moksliniais įrodymais pagrįstų rekomendacijų dar nėra, tačiau vykdoma daug mokslinių tyrimų. Vienintelis būdas išvengti alergijos maistui yra griežta šių produktų eliminacija iš dietos.
Balandžio 12 dieną Pasaulinė astmos iniciatyva (angl. Global Initiative for Asthma – GINA) paskelbė naujas astmos gydymo ir prevencijos bei paauglių ir suaugusiųjų sunkios astmos diagnostikos ir gydymo rekomendacijų redakcijas. Su atnaujintomis rekomendacijomis galima susipažinti
GINA svetainėje www.ginasthma.org/reports. Esminis pokytis – nerekomenduojama pradėti gydyti
astmą tik trumpalaikio poveikio beta agonistais. Juos rekomenduojama pakeisti kontroliuojamaisiais
vaistais (inhaliuojamasis kortikosteroidas su formoteroliu) vartojant nuolat, o sergantiesiems lengva
astma – pagal poreikį, norint sumažinti sunkių astmos paūmėjimų riziką ir kontroliuoti ligos simptomus. Sunkios astmos gydymo rekomendacijose pateiktas sunkios astmos gydymo algoritmas ir įrašytas naujas biologinis vaistas – dupilumabas (interleukino-4 alfa receptoriaus antagonistas).
Balandžio 22–29 dienomis vyksta Pasaulinė pirminių imunodeﬁcitų savaitė. Jos tikslas yra padidinti žinomumą apie šias retas ligas, supažindinti žmones su jų diagnostikos ir gydymo naujienomis.
Pagrindinė šios savaitės žinia pasauliui – rūpinkimės sergančiaisiais pirminiu imunodeﬁcitu visame
pasaulyje kartu su jais pačiais (angl. let‘s deliver care with and for patients with primary immunodeﬁciency worldwide). Pirminiu imunodeﬁcitu serga apie 6 mln. žmonių. Ligos yra labai įvairios, todėl kiekvienam ligoniui reikalingas individualus gydymas ir priežiūra, atitinkanti jo poreikius. Patys
pacientai taip pat turi aktyviai dalyvauti gydymo procese, tapdami gydytojų ir slaugytojų partneriais
priimant sprendimus. Sveikatos apsaugos sistema turi tarnauti pacientų poreikiams.
Balandžio 25 dieną visus besidominčius alergologija ir klinikine imunologija kviečiame į konferenciją, kurioje pasidalysime naujausia moksline informacija apie alergines ir imunines ligas, stengsimės atsakyti į gydytojams rūpimus klausimus, padėsime išspręsti praktikoje pasitaikiusias problemas.

Pagarbiai
doc. Audra Blažienė
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Pirmasis Lietuvos alergologas
doc. Eduardas Razgauskas
yd alergologė ir klinikinė imunologė, akademikė prof Rūta ubakienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
Lietuvos mokslų akademija

2019 metais sausio 7 dieną pirmajam Lietuvos alergologui
doc. E. Razgauskui būtų sukakę 90 metų. Jaunieji alergologai
ir klinikiniai imunologai vargu ar jį atsimena ar bent žino jo
pavardę, bet mūsų, mokinių, atmintyje doc. E. Razgauskas yra
gyvas. Tai mano Mokytojas, be kurio nebūčiau tapusi tuo, kuo
esu dabar. Rašydama apie jį remsiuosi jo paties žodžiais iš knygos 45 metai sveikatos priežiūroje.
<...> 1929 metais Kretingoje gimiau atsitiktinai iš tarnaitės ir ponaičio ankstyvos meilės (vienai – gal septyniolika,
kitam – gal devyniolika)... Gal tai meilės vaikas, gal atsitiktinumo... Pats nežinau. Augau dievobaimingoje našlės Karolinos Navickienės ir keturių gerokai vyresnių už mane dukterų
šeimoje. Buvau mylimas ir puoselėjamas. Mokiausi Kretingos
gimnazijoje, pertvarkytoje iš Pranciškonų berniukų gimnazijos. Matyt, buvau neblogas mokinys, nes baigiant mokyklą
mane pristatė aukso medaliui. Beveik visą gimnazijos laiką
buvau artimas Bažnyčiai ir Kretingos pranciškonams – uoliai
patarnaudavau mišioms, bendraudavau su vienuoliais, formavusiais mano pažiūras. Baigęs gimnaziją, 1949 metais įstojau į
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Po devynių
dienų perėjau į Kauno kunigų seminariją, ieškodamas Dievo
ir savo tikėjimo pagrindo. Po dvejų metų studijų, valstybinių
įstaigų (greičiausiai KGB) nurodymu, kartu su kitais buvau iš
Kunigų seminarijos pašalintas. Kunigų seminarijoje bandėme
kurti saviauklos ir rengimosi didžiajai kunigystės misijai būrelį. 1950 metais buvau pašauktas į armiją. Po dviejų savaičių
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tarnybos iš jos pabėgau.
Kodėl? Tiesiog negalėjau
pakęsti. Sulaukiau arešto: aštuoneri metai laisvės netekimo. Pirmi metai – Solikamsko Nyrobo
miškų lageriuose. Ten ir
pradėjau mediko karjerą: tapau felčeriu – ar ne
juokas – užteko devynių
Doc. E. Razgauskas
medicinos studijų dienų.
Po metų etapais buvau grąžintas į Lietuvą – į saugumo rūmų
požemį: atrado mane dalyvavus religiniame pasipriešinimo judėjime. Ypatingojo pasitarimo (Osoboje sovesčianije) nutarimu, bausmę padidino iki dešimties metų už antitarybinę veiklą,
panaudojant religinius prietarus. Tada – Lukiškių kalėjimas,
kelionė per daugelį etapų į Kemerovo srities lagerius, dar po
kiek laiko – prie Omsko. Visą tą laiką dirbau felčeriu. Taigi pirmoji mano medicinos mokykla buvo lagerių medicinos įstaigos. Mirus Stalinui, mano vyresnieji draugai padėjo, kaip man
atverti lagerio vartus. Buvau susargdintas plaučių tuberkulioze
ir, Omsko teismo nutartimi, kaip sunkiai sergantis, 1954 metais buvau paleistas be teisės gyventi sostinėse ir vadinamuose
režiminiuose miestuose. Padedamas draugų, prisiregistravau
Kaune ir ten, vėl su daugelio žmonių pagalba, įstojau į Kauno
medicinos mokyklą Nr. 1 Sanitarijos felčerių skyrių. Mokyklą
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Pirmasis Lietuvos alergologas doc. Eduardas Razgauskas

Doc. E. Razgauskas su VUAL Alergologijos centro kolektyvu
Pirmasis alergologo kabinetas Lietuvoje: doc. E. Razgauskas su
med. seserimis Raja ir Irena

Doc. E. Razgauskas su savo mokine
akademike prof. R. Dubakiene Lietuvos mokslų akademijoje

baigiau 1956 metais su pagyrimu, įgydamas teisę stoti į aukštąją medicinos mokyklą. Tuo metu rektoriavusio akademiko
J. Bulavo vykdomos universiteto liberalizacijos dėka tapau
(Vilniaus universiteto) Medicinos fakulteto studentu. Studijų
metais, regis, nuo antro kurso, dirbau laborantu Anatomijos
ir embriologijos katedroje, kuriai vadovavo dekanas Salezijus
Pavilonis. Su juo man teko praleisti daug darbo valandų rengiant Aiškinamąjį medicinos terminų žodyną. Jo vadovaujamas parengiau pirmąjį mokslo darbą apie Vilniaus naujagimių
išsivystymą. Šiaip stengiausi prisitaikyti prie šurmuliuojančio
studentiško gyvenimo. Baigęs universitetą, buvau paliktas
Vilniuje. Susiklosčius aplinkybėms, man buvo pasiūlyta organizuoti pagalbą sergantiems alerginėmis ligomis... Kurį laiką
buvau vienintelis alergologas Lietuvoje <...>.
1963 metais Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninėje įkuriamas pirmasis alergologijos kabinetas Lietuvoje. Lietuvos praktinės alergologijos pradininkas, 1970 metais įkūręs Respublikinį alergologijos centrą, inicijuoja alergologijos kabinetų kūrimą
kituose Lietuvos miestuose – Šiauliuose (Laimutė Daukšienė,
1966), Kaune (Lilija Japertienė, 1969), Vilniuje (Elena Bučienė, 1965). Doc. E. Razgauskas organizavo epidemiologinius
tyrimus trijuose Lietuvos rajonuose kartu su SSSR Alergologijos laboratorija, vadovaujama prof. A. Ado. Ekspedicijos
duomenų pagrindu 1976 metais apsigynė medicinos mokslų
kandidato disertaciją Bronchinės astmos, polinozių ir vaistinės
alergijos klinikinis-epidemiologinis tyrimas. Nuo 1983 metų –
Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. terapeutas, daugelį metų
ėjęs kitas pareigas ir vykdęs kitus darbus, ilgametis Sveikatos
apsaugos ministerijos vyr. alergologas, rūpinęsis alergologine
tarnyba Lietuvoje. 1991 metais tapo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto darbuotoju, o nuo 1994 metų vadovavo Bendrosios praktikos gydytojų centrui. Ilgametis Lietuvos mokslų
akademijos Alergologijos komisijos narys parengė 13 alerginių
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Su prof. R. Dubakiene, gyd. M. Kupriene ir
med. seserimi I. Staponiene doc. E. Razgauskas sodina ąžuoliuką,
skirtą alergologijai ir klinikinei imunologijai, VU Botanikos sode

ligų diagnostikos ir gydymo sutarimų. Kartu su komisija organizavo daug alergologijos konferencijų, tarp jų ir tarptautinių
(Interasma, Klaipėda, 1999 metai; EAACI 2003, Vilnius).
Doc. E. Razgauskas buvo pirmasis Lietuvos alergologų
draugijos pirmininkas, vienas Lietuvos alergijos ir astmos asociacijos kūrimo iniciatorių (2003) ir viceprezidentas, Vilniaus
miesto alergologų sambūrio iniciatorius (2010). Ne vienas
Lietuvos alergologas yra dėkingas jam už parodytą kelią į alergologiją. Nepaisant garbaus amžiaus, mano Mokytojas visada
buvo pilnas idėjų, veiklus ir aktyvus.
<...> Vieno tikiuosi, kad gydytojui reikia ne tik aukščiausio
profesionalumo, bet ir giliausio žmoniškumo ir atsidavimo. Tai
susiveda į vieną – pašaukimą tai veiklai. Ar jį turiu? Tikiuosi,
kad taip. Bet ar galiu apie save spręsti? Manau, kad mano mokiniai padarys daugiau. Džiaugiuosi jų daroma pažanga <...>.
Lietuvos mokslų akademijos Alergologijos komisija
2019 metais sausio 8 dieną iškilmingame posėdyje paminėjo doc. E. Razgausko 90-metį. Posėdį atidaręs akademikas Vaidutis Kučinskas įžanginėje kalboje papasakojo apie
doc. E. Razgausko nuopelnus. Apie docento veiklą kuriant
bendrosios praktikos gydytojų specialybę pranešimą paskaitė
ir prof. Vytautas Kasiulevičius – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Šeimos klinikos vadovas. Posėdyje šiltu žodžiu docentą minėjo akademikė Zita Aušrelė Kučinskienė,
akademikas Vytas Antanas Tamošiūnas, akademikas Remigijus Naujalis, prof. Regina Ėmužytė.
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Selektyvus imunoglobulino
A deficitas
yd aima Aleksandravičiūtė, gyd alergologė ir klinikinė imunologė doc Audra lažienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

vadas
Selektyvus imunoglobulino A deﬁcitas (IgAD) yra dažniausias įgimtasis imunodeﬁcitas, nustatomas esant sumažėjusiai IgA koncentracijai (IgA norma – 0,7–3,6 g/l),
kai kitų imunoglobulinų koncentracijos atitinka normos
ribas. Nustačius mažesnę nei 0,07 g/l IgA koncentraciją,
vertinama, kad pacientas serga IgAD [1]. Jeigu IgA koncentracijos sumažėjimas nėra toks didelis – nustatomas
dalinis IgAD. Šios normos yra taikomos suaugusiesiems ir
vaikams nuo 4 metų. Jaunesniems vaikams IgA koncentracijos sumažėjimo nerekomenduojama laikyti deﬁcitu, nes
IgA gamyba padidėja nuo 4–5 metų [2].
IgAD paplitimas svyruoja priklausomai nuo etninės grupės. Manoma, kad tarp europiečių jis yra dažniausias – serga
1 iš 600 žmonių [3]. Įvairiose šalyse atliktų tyrimų rezultatai
gali labai skirtis, pavyzdžiui, IgAD Ispanijoje serga 1 iš 163
[4], Nigerijoje – 1 iš 252 [5], Anglijoje – 1 iš 875 [6], Brazilijoje – 1 iš 965 žmonių [7]. Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, šia liga serga 1 iš 250 vaikų nuo 11 iki 13 metų [8].
Duomenų apie IgAD paplitimą tarp suaugusiųjų Lietuvoje
nėra. IgAD dažniau pasireiškia tarp šeimos narių. Jo paplitimas tarp pirmos eilės giminaičių siekia apie 30 proc. [9].

IgA ir jo svarba
IgA turi cirkuliuojančią – monomerinę ir sekrecinę – polimerinę formas. Iki šiol yra nelabai aiškus IgA vaidmuo imuniniam atsakui. Manoma, kad monomerinė forma aktyvina
fagocitinę sistemą: IgA jungiasi prie monocitų arba granulocitų FcRα receptorių, o prisijungus antigenui susidariusius
imuninius kompleksus su IgA pašalina fagocitinė sistema [2].
Polimerinė forma yra randama kvėpavimo takų, virškinimo trakto ir šlapimo takų gleivinėje. Žmogaus organizme daugiausiai gaminama dimerinė IgA forma, kuri yra
atsparesnė proteoliziniam bakterijų poveikiui [10]. Bakterijos, patekusios ant gleivinės, yra padengiamos sekreciniu
IgA, todėl sutrikdoma bakterijų adhezija ir prasiskverbimas. Šis gleivinės imuninis atsakas yra pirmas gynybinis
barjeras nuo patogenų [2].

tiopatogenezė
Sergant IgAD, sutrinka B limfocitų virtimas plazminėmis ląstelėmis, kurios gamina antikūnus (IgA). Manoma,
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kad sutrikusį B limfocitų virsmą į plazmines ląsteles lemia
T ląstelių pagalbininkių, antigeną pristatančių ląstelių arba
pačių B limfocitų defektas. Pateikiama daugiau duomenų,
kad ne B limfocitų defektas sukelia pakitusią IgA gamybą.
Tiriant IgAD sergančius asmenis, nustatyta, kad IgA sintezę indukuoja IL-21, ryškių sutrikimų diferencijuojantis
B limfocitams, naiviosioms, IgM atminties, atminties arba
IgM+CD21- B ląstelėms nenustatyta. Pacientams, turintiems mažesnį kiekį atminties B ląstelių, dažniau išsivysto
sunkesnės ligos, pavyzdžiui, plaučių uždegimas, bronchektazės ar autoimuninės ligos [11].
Dauguma sergančiųjų IgAD turi normalų B ląstelių kiekį su paviršiniais IgA, tačiau IgA kiekis ant B ląstelių paviršiaus yra sumažėjęs. Nustatyta, kad B limfocitų galutinė
diferenciacija į IgA gaminančias plazmos ląsteles sutrinka
dėl stimuliuojančių molekulių ar citokinų (IL-4, IL-6, IL-7,
IL-10) trūkumo [12].
Ištyrus IgAD sergančių asmenų genų pokyčius, nustatyta sąsaja su ŽLA pirmtaku – ŽLA-A1, B8, DR3, DQ2
haplotipu ir ne su ŽLA genais (pvz., IFIH1, CLEC16A)
[11].

linikinis pasireiškimas
Selektyvaus imunodeﬁcito A klinikinė išraiška gali
būti įvairi, tačiau dažniausiai ši liga yra asimptominė. 85–
90 proc. asmenų, sergančių IgAD, nebūna jokių simptomų
[2]. Tik nedidelei daliai pacientų jis pasireiškia dažnomis
kvėpavimo takų infekcijomis, virškinimo sistemos sutrikimais, alerginėmis ar autoimuninėmis ligomis, rečiau – onkologinėmis ligomis.
Dažniausiai IgAD nustatomas sergantiesiems pasikartojančiomis viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų infekcijomis, tokiomis kaip sinusitas, bronchitas, plaučių uždegimas. Kvėpavimo takų ligų sukėlėjai yra Haemophilus
inﬂuenzae ir Streptococcus pneumoniae.
Esant normaliai gleivinei, IgA dimerai aktyviai pernešami pro epitelį per polimerinius imunoglobulino receptorius (pIgR). Tuomet yra atpalaiduojami sekreciniai IgA,
susidedantys iš IgA dimerų ir sekrecinio komponento. Sekrecinis komponentas ne tik saugo IgA nuo skilimo, bet
ir turi antimikrobinių savybių [13]. Tiriant pacientus, sergančius lėtiniu sinusitu su nosies polipais, buvo nustatytas
pIgR, sekrecinio komponento ir IgA antikūnų prieš Staphylococcus aureus enterotoksiną B kiekio sumažėjimas.
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Manoma, kad sutrikus pIgR reguliacijai padidėja IgA kaupimasis subepiteliniame sluoksnyje ir suaktyvėja gleivinės
eozinoﬁlinis uždegimas [14].
Pacientams, sergantiems IgAD, dažniau pasireiškia
virškinimo sistemos infekcijos ar sutrikimai, pavyzdžiui,
giardiazė, malabsorbcija, laktozės netoleravimas, celiakija, opinis kolitas, navikiniai procesai. Dėl pažeisto virškinimo trakto apsauginio barjero tokie pirmuonys kaip
Giardia lamblia gali prisitvirtinti prie žarnyno epitelio,
daugintis ir sukelti infekciją.
Nustatyta, kad sergantiems IgAD pacientams 10 kartų
dažniau pasireiškia celiakija, palyginti su sveikais asmenimis. Celiakija – tai autoimuninė liga, kurią sukelia T
ląstelių uždegiminis atsakas į kviečių baltymą gliadiną, į
rugių sekaliną ir į miežių hordeiną. Taigi tokie asmenys
netoleruoja kviečių, rugių, miežių ir jų gaminių [15]. Tyrimų duomenimis, IgAD turi stiprią sąsają su ŽLA B8-DR3DQ2 haplotipu, kuris taip pat yra celiakijos rizikos veiksnys [16]. Lietuvoje tirtiems 11–13 metų moksleiviams
dėl celiakijos ir IgAD atlikti Biocard™ celiakijos testai,
kuriais nustatoma bendroji IgA koncentracija ir aTG IgA
antikūnai kraujyje. Bendrosios IgA koncentracijos nustatymas svarbus, nes jo stoka dažnai yra susijusi su celiakija. Esant bendrosios IgA koncentracijos stokai, celiakijai
speciﬁniai aTG IgA antikūnai nenustatomi. Šiuo tyrimu
IgA aTG klasės antikūnai nustatyti 2 vaikams iš 1 tūkst., o
IgA D – 4 iš 1 tūkst. [8].
Graveso liga yra vienas dažniausių autoimuninių skydliaukės sutrikimų, pasireiškiantis skydliaukės inﬁltracija
limfocitais ir autoantikūnų gamyba prieš tirotropino receptorius [17]. Manoma, kad yra ryšys tarp IgAD ir Graveso
ligos. Tiriant Islandijos ir Švedijos pacientus, buvo vertinamas serumo antikūnų kiekis prieš tirotropino receptorius. Tiek Islandijos, tiek Švedijos populiacijose nustatytas
padidėjęs antikūnų kiekis prieš tirotropino receptorius,
kuris lemia Graveso ligos išsivystymą. Palyginus IgAD
paplitimą tarp šių dviejų populiacijų, IgA deﬁcitas buvo
dažnesnis švedų populiacijoje [18].
Kita liga, galinti pasireikšti esant IgAD, yra sisteminė
raudonoji vilkligė. Tai polietiologinė, autoimuninė liga,
pasižyminti klinikinių eigos variantų ir prognozės įvairove, pažeidžianti daugelį organų ir sistemų [19]. Dažniausiai ši liga pažeidžia vaisingo amžiaus moteris. Sergamumas šia liga skiriasi priklausomai nuo etninės grupės.
Tyrimų duomenimis, IgAD paplitimas tarp sergančiųjų
sistemine raudonąja vilklige europiečių yra 1 atvejis iš 67,
tarp kinų – 1 atvejis iš 121. Tiriant anglų ir švedų pacientų
genotipus, buvo nustatyti ŽLA-B8, DR3, DQ2 haplotipai,
kurie yra rizikos veiksnys IgAD ir sisteminei raudonajai
vilkligei išsivystyti. Tačiau duomenų apie kinų alelius kol
kas trūksta [18].
Miastenija – autoimuninė liga, kuriai būdingas patologinis raumenų silpnumas ir nuovargis [20]. Autoantikūnai prieš acetilcholino receptorius sutrikdo normalų
signalo perdavimą per neuroraumeninę jungtį. Raumenų silpnumą sukelia raumenų receptorių sumažėjimas
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ir signalo perdavimo iš nervinių ląstelių į raumenines
sutrikimas. Esant ankstyvos pradžios miastenijai ir
čiobrialiaukės hiperplazijai, būdingas ŽLA-B8, DR3
haplotipas. Vėlyvos pradžios miastenija yra susijusi su
B7 ir DR2 aleliais. Tyrimų duomenimis, nepaisant stiprios sąsajos su ŽLA-B8, DR3, DQ2 haplotipu, IgAD
paplitimas tarp sergančiųjų miastenija nėra labai padidėjęs (1 atvejis iš 221) [18].
Pacientams, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu (CD), yra pažeidžiamos kasos beta ląstelės, kurios
gamina insuliną, reikalingą pastoviai gliukozės koncentracijai kraujyje palaikyti [21]. Tai dar viena autoimuninė liga, siejama su IgAD išsivystymu. 2015
metais Sicilijoje ištyrus 150 ligonių, sergančių 1 tipo
CD, IgAD diagnozuotas 8 pacientams (5,3 proc.). Tai
buvo didžiausias iki tol nustatytas paplitimas Italijoje.
Be to, 5 (62,5 proc.) iš 8 pacientų, sergančių IgAD, nustatytas autoimuninis tiroiditas. Ir tik 41 pacientui (iš
142 tiriamųjų) (28,9 proc.), kurie nesirgo IgAD, buvo
nustatytas autoimuninis tiroiditas [22]. Tiriant 1 tipo
CD ryšį su IgAD, yra gauti prieštaringi duomenys. Ištyrus 250 Irano gyventojų, sirgusių ir nesirgusių CD,
reikšmingos IgA koncentracijos skirtumo tarp grupių
nenustatyta. Abiejose grupėse vertinta IgA koncentracija seilėse ir serume. IgA koncentracijos sumažėjimas
seilėse nustatytas 44,4 proc. CD sergančių ir 33,9 proc.
juo nesergančių tiriamųjų, tačiau skirtumas statistiškai
nepatikimas (p=0,08). Reikšmingos koreliacijos tarp
IgA koncentracijos seilėse ir serume nenustatyta (r=0,1,
P=0,25). IgAD diagnozuotas 2 (1,6 proc.) 1 tipo CD
sergantiems ir 3 (2,4 proc.) kontrolinės grupės asmenims (p=0,68) [23].
Aghamohammadi su bendraautoriais nustatė, kad ligoniai, sergantys IgAD ir kitais imuniniais sutrikimais (pvz.,
IgGD), dažniau serga apatinių kvėpavimo takų infekcijomis (p=0,006) nei selektyviu IgAD. Šio tyrimo pacientai,
sirgę IgAD, taip pat dažnai sirgo alerginėmis ligomis –
alerginiu rinitu, konjunktyvitu, astma, dilgėline, atopiniu
dermatitu, alergija maistui [24].
IgAD sąsaja su navikinėmis ligomis nustatoma retai.
Literatūroje yra aprašyti pavieniai limﬁnio audinio ir virškinimo trakto augliai [25].
Sergantiems IgAD būdinga didesnė anaﬁlaksinių reakcijų išsivystymo rizika po kraujo komponentų transfuzijų.
Anani su bendraautoriais aprašė sunkias potransfuzines
alergines reakcijas 4 iš 39 ligonių, sergančių IgAD [26].
Manoma, kad alerginės reakcijos išsivysto dėl organizmo
gaminamų anti-IgA antikūnų [18].

IgA diagnostika ir gydymas
Pacientai, dažnai sergantys kvėpavimo takų, virškinimo
trakto infekcijomis, esant nustatytai alerginei ar autoimuninei ligai, celiakijai, pasireiškus anaﬁlaksinei reakcijai
po kraujo perpylimo bei esant šeiminei IgAD ar įprastinio
kintamojo imunodeﬁcito anamnezei, turėtų būti tiriami dėl
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Selektyvus imunoglobulino A deficitas
IgAD. Įtarus IgAD, atliekamas klinikinis kraujo, imunoglobulinų ir su tuo metu varginančia liga susiję tyrimai [18].
Speciﬁnio IgAD gydymo nėra. Kadangi IgA skilimo
pusperiodis yra trumpas, pakaitinė imunoterapija netaikoma. Sergant IgAD, labai svarbu kontroliuoti infekcijas
ir gydyti gretutines ligas. Siekiant užkirsti kelią infekcijoms, pacientams, sergantiems IgAD, rekomenduojama
skiepytis (pvz., vakcina nuo pneumokoko). Deja, kartais
ši prevencinė priemonė dėl nepakankamo imuninio atsako nėra efektyvi [12].
Esant bakterinei infekcijai, IgAD sergantiems pacientams antibiotikai skiriami pagal tokius pat gydymo protokolus kaip ir nesergantiems IgAD, tačiau gydymo trukmė
gali būti ilgesnė. Nuomonės dėl proﬁlaktinio antibiotikų
skyrimo dėl pasikartojančių infekcijų yra prieštaringos,
nes tai gali skatinti rezistentiškų antibiotikams bakterijų
atsiradimą [12].
IgAD prognozė yra gera, tačiau galimas ligos progresavimas į įprastą kintamąjį imunodeﬁcitą. IgAD progresavimo laikas į įprastą kintamąjį imunodeﬁcitą gali būti nuo 7
mėnesių iki 27 metų [27], todėl pacientai turėtų būti nuolat
stebimi ir konsultuojami specialistų.

linikinis atvejis
19 metų vyras konsultavosi su alergologu ir klinikiniu
imunologu dėl dažnai pasikartojančių kvėpavimo takų
infekcijų. Per 10 mėnesių jis 7 kartus sirgo virusinėmis
kvėpavimo takų infekcijomis. Būdamas 7 metų, 2 kartus
sirgo pneumonija, 17 metų – obstrukciniu bronchitu. Nuo
4 metų vargina sloga, buvo teigiami odos dūrio alerginiai
mėginiai namų dulkių erkių alergenams.
Nuo 19 metų nustatytas įsijautrinimas beržams (3+),
namų dulkių erkėms (D. pteronyssinus ir D. farinae) (3+)
ir pievų žolių mišiniui (2+). Atlikus citologinį nosies išskyrų tyrimą, nustatyta 14 proc. eozinoﬁlų. Diagnozuotas
nuolatinis alerginis rinitas. Bendrasis kraujo tyrimas buvo
be kliniškai reikšmingų nuokrypių. Ištyrus imunoglobulinus ir IgG poklases, nustatyta reikšmingai sumažėjusi
IgA koncentracija (1 lentelė).
Iš šeiminės anamnezės sužinota, kad paciento mama
nuo 26 metų dažnai sirgo viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Nuo 46 metų jai buvo nustatyta vitiligo, o nuo
51 metų – autoimuninis tiroiditas. Moteris, sulaukusi 53
metų, konsultavosi su hematologu dėl neutropenijos. Gydymas neskirtas. Pacientės imunoglobulinų tyrimo rezultatai pateikti 2 lentelėje.
LITERATŪRA
1. Conley ME, Notarangelo LD, Etzioni A. Diagnostic criteria for primary immunodeﬁciencies. Representing PAGID (Pan-American Group for Immunodeﬁciency) and ESID (European Society for Immunodeﬁciencies). Clin Immunol. 1999;93:190–197. doi: 10.1006/
clim.1999.4799.
2. Yel L. Selective IgA Deﬁciency. Journal of Clinical Immunology.
2010;30(1):10-16. doi:10.1007/s10875-009-9357-x.
3. Pan-Hammarström Q, Hammarström L. Antibody deﬁciency diseases. Eur J Immunol. 2008;38:327–33.
4. Pereira LF, Sapina AM, Arroyo J, Viñuelas J, Bardaj� RM, Prieto L.
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1 lentelė. Imunoglobulinų tyrimas
Rezultatas

Norma

Imunoglobulinas A (g/l)

<0,25

0,7–3,7

Imunoglobulinas G (g/l)

15,12

7,0–16,0

Imunoglobulinas M (g/l)

0,46

0,46

Imunoglobulinas E (U/ml)

49,3

<100

Imunoglobulinas G1 (g/l)

9,10

4,9–11,4

Imunoglobulinas G2 (g/l)

5,7

1,50–6,40

Imunoglobulinas G3 (g/l)

0,400

0,20–1,10

Imunoglobulinas G4 (g/l)

1,100

0,08–1,40

Rezultatas

Norma

Imunoglobulinas A (g/l)

<0,67

0,88–4,1

Imunoglobulinas G (g/l)

12,04

7,0–16,0

Imunoglobulinas M (g/l)

1,33

0,34–2,10

Imunoglobulinas E (U/ml)

<25,0

<100

Imunoglobulinas G1 (g/l)

6,47

4,9–11,4

Imunoglobulinas G2 (g/l)

4,80

1,50–6,40

Imunoglobulinas G3 (g/l)

0,335

0,20–1,10

Imunoglobulinas G4 (g/l)

0,099

0,08–1,40

2 lentelė. Imunoglobulinų tyrimas

Abiem pacientams atlikus genetinį tyrimą (naujos kartos sekoskaitos tyrimą), kliniškai reikšmingų patogeninių
smulkių / taškinių variantų nenustatyta.
Įvertinus sūnaus ir mamos simptomus, atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus, diagnozuotas selektyvus IgAD.

Apibendrinimas
IgAD yra dažniausias įgimtasis imunodeﬁcitas, kuris
retai sukelia sunkias komplikacijas. Tačiau pacientai, kuriems diagnozuotas šis imuninis sutrikimas, gali sirgti įvairiomis ligomis – dažnomis kvėpavimo takų infekcijomis,
alerginėmis autoimuninėmis ligomis. Pacientai, kuriems
nustatytas IgAD, turi būti tikrinami ir prižiūrimi dėl galimų komplikacijų išsivystymo ir IgAD transformacijos į
įprastą kintamą imunodeﬁcitą.
Prevalence of selective IgA deﬁciency in Spain: more than we thought. Blood. 1997;90:893
5. Ezeoke AC. Selective IgA deﬁciency (SIgAD) in eastern Nigeria. Afr
J Med & Med Sci. 1988;17:17–21.
6. Holt PD, Tandy NP, Anstee DJ. Screening of blood donors for IgA
deﬁciency: a study of the donor population of south-west England. J
Clin Pathol. 1977;30:1007–1010.
7. Carneiro-Sampaio MM, Carbonare SB, Rozentraub RB, Araújo MN,
Riberiro MA, Porto MH. Frequency of selective IgA deﬁciency among
Brazilian blood donors and healthy pregnant women. Allergol Immunopathol (Madr) 1989;17:213–216.
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Molekulinė alergenų diagnostika:
sezoniniai ir nuolatiniai alergenai
yd alergologė ir klinikinė imunologė otryna inauskienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

vadas

Alergija žiedadulkėms

Per pastaruosius 30 metų tobulėjant molekulinei biologijai, atsirado galimybė išsiaiškinti ir aprašyti pagrindinius
alergenus molekulinės struktūros lygmeniu. Gydytojams
ir mokslininkams yra prieinami keli elektroniniai alergenų
duomenų bankai (pvz., www.allergen.org arba www.allergome.org). Juose šiuo metu yra užregistruota daugiau nei
7 200 alergenų. Kai kurie jų ateityje bus naudojami in vitro
diagnostikoje kaip labai išgryninti natūralūs alergenai arba
kaip rekombinantiniai baltymai [1].
Prieš naudojant molekulinius tyrimus diagnostikai,
svarbu žinoti jų klinikinę naudą. Alergenu gali būti bet
kuri medžiaga, kurios sudėtyje yra baltymų. Dažniausiai sudėtyje būna daug skirtingų baltymų, kai kurie jų
gali sukelti alergines reakcijas. Kiekvienas alergenų
komponentas yra sudarytas iš keleto skirtingų sudėtinių dalių (epitopų). Epitopas yra trimatė speciﬁnio antikūno prisijungimo vieta. Baltymų struktūros, šeimų,
atsparumo ﬁzikiniams reiškiniams (pvz., temperatūrai)
ir virškinimui žinojimas leidžia racionaliai naudoti alergenų komponentus alerginių ligų diagnostikai. Pagrindinės kryžmiškai reaguojančių baltymų šeimų savybės
pateikiamos 1 lentelėje. Stabilumo skirtumai gali padėti
paaiškinti, kodėl vieni maisto alergenai yra toleruojami,
jei yra vartojami termiškai neapdoroti, o kitus būtinai
reikia virti, termiškai apdoroti. Reakcijos į alergenus
gali būti įvairios – nuo lengvų (pvz., niežulio, dilgėlinės
tipo bėrimo) iki vidutinių ir sunkių, gyvybei pavojingų
anaﬁlaksinių reakcijų. Kai kuriais įsijautrinimo atvejais
po kontakto su alergenu klinikiniai simptomai gali ir nepasireikšti [2].

Sezoniniai alergenai
Bet kurio augalo žiedadulkės gali sukelti alerginius
simptomus. Nuo geograﬁnės padėties, žiedadulkių
skleidimo laikotarpių priklauso ir įsijautrinimo žiedadulkėms dažnis, jų sukeliami simptomai. Lietuvos augalų žydėjimo kalendorius, pateikiamas 1 lentelėje, yra
prieinamas ir internete. Naudinga mobilioji programėlė
PASYFO, nes joje pateikiama informacija apie esamą
žiedadulkių koncentraciją ir galimą alerginių simptomų
riziką.
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Medžiai
Šiaurinėse šalyse dažniausia alerginio rinito priežastis yra bukiečių (lot. Fagales) eilei priklausančių beržinių (lot. Betulaceae) ir bukinių (lot. Fagaceae) augalų
žiedadulkės. Šioms šeimoms priskiriami beržai, alksniai, lazdynai, bukai, ąžuolai, kaštonai, kt. Apie 20 proc.
suomių populiacijos yra įsijautrinę beržų alergenams.
Daugeliui jų alerginius simptomus sukelia bukiečiams
priklausantys medžiai. Didieji bukiečių alergenai priklauso PR-10 baltymų šeimai (2 lentelė). Įsijautrinimas
beržų alergeno komponentui Bet v 1 nurodo tikėtiną
alergiją bukiečiams, pasireiškiančią tipiniais žiedadulkių sukeltais simptomais. Pakartotinis kontaktas su
žiedadulkėmis gali lemti įsijautrinimą bukiečių eilei
priklausantiems medžiams. Atrankinis speciﬁnių IgE
nustatymas, kuris prireikus tikslinimas pavieniais speciﬁniais IgE tyrimais, odos dūrio mėginiai – tai tyrimai,
kurių pakanka rutininiam alergijos žiedadulkėms ištyrimui. Tikėtina, kad beržams įsijautrinęs asmuo alerginius simptomus patirs ir po kontakto su kitų bukiečių
medžių žiedadulkėmis, todėl speciﬁnio IgE prieš beržus
nustatymas laikomas pakankamai informatyviu tyrimu
tiriant alergiją medžių žiedadulkėms [3].
Daug augalinio maisto produktų, turinčių baltymų, priklausančių PR-10 šeimai (3 lentelė), bukiečiams alergiškų
asmenų įsijautrinimas maisto produktams turėtų būti detaliau ištirtas. Įsijautrinimo maisto komponentams nustatymas padeda išsiaiškinti, ar paciento pirminis įsijautrinimas
yra kryžmiškai su bukinių eilės medžiais reaguojantiems
baltymams (pvz., žemės riešutų Ara h 8) ar pačiam produktui (žemės riešutų Ara h 2) [3].

Žolės
Miglinių šeimai (lot. Poaceae) priklauso paprastosios
pievų žolės, kuokštinės žolės motiejukai (lot. Phleum)
ir grūdiniai augalai – kviečiai (lot. Triticum), miežiai
(lot. Hordeum) ir rugiai (lot. Secale). Pagrindiniai žolių alergenai yra motiejukų Phl p 1 ir Phl p 5b. Dauguma
žolėms alergiškų žmonių yra įsijautrinę šiems baltymams.
Įsijautrinus pagrindiniams motiejukų alergenams, būdingos
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Molekulinė alergenų diagnostika: sezoniniai ir nuolatiniai alergenai
1 lentelė. Augalų žydėjimo kalendorius parengtas pagal Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros viešojoje erdvėje pateiktus duomenis
AUGALŲ ŽYDĖJIMO KALENDORIUS
Paprastieji lazdynai
Baltaksniai
Ankstyvieji šalpusniai
Paprastieji kadagiai
Blindės
Trapieji gluosniai
Pilkosios tuopos
Paprastieji klevai
Paprastosios ievos
Paprastieji uosiai
Paprastosios eglės
Paprastieji kaštonai
Paprastieji šermukšniai
Kalninės pušys
Paprastosios pušys
Didžiosios dilgėlės
Pašariniai motiejukai
Valgomosios rūgštynės
Rauktalapės rūgštynės
Baltosios balandos
Plačialapiai gysločiai
Raudonieji eraičinai
Paprastieji kiečiai

Metų savaitė
MĖNUO

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

KOVAS

BALANDIS

kryžminės reakcijos su kitomis žolėmis. Praktikoje taikant
tradicinius metodus, paprastai užtenka nustatyti įsijautrinimą vienai žolei [3].
Kryžminės reakcijos taip pat stebimos tarp kuokštinių žolių ir kviečių žiedadulkių. Teigiamas odos dūrio mėginys ar speciﬁnių IgE nustatymas kviečiams
dažniausiai nurodo įsijautrinimą žolėms. Tiriant grūdų
sukeliamą alergiją, rekomenduojama atlikti komponentinį įsijautrinimo nustatymą (pvz., Tri a 19 ir gliadinui).
Komponentinė diagnostika yra daug speciﬁškesnė su
rečiau pasitaikančiais klaidingai teigiamais tyrimo rezultatais [3].

Kitos žiedadulkės
Į medžių ir žolių sukeltus alergijos simptomus panašūs yra kiečių (lot. Artemisia; Art v 1), ambrozijų
(lot. Ambrosia; Amb a 1), sienžolių (lot. Parietaria;

10

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

Par j 2) ir gysločių (lot. Plantago; Pla l 1) žiedadulkių
sukelti simptomai. Piktžolių alergenai tarpusavyje reaguoja kryžmiškai. Pavyzdžiui, ambrozijoms įsijautrinusio asmens, kuriam nustatytas įsijautrinimas Amb a 1
komponentui, tyrimuose taip pat bus stebimas kryžminis įsijautrinimas kiečiams (Art v 6). Lygiai taip pat kiečių Art v 1 komponentas pasižymi kryžminiu aktyvumu
su ambrozijų Amb a 4. Piktžolių žiedadulkių alergenai,
priklausantys lipidus pernešančių baltymų (angl. LTP)
šeimai (pvz., Art v 3), pasižymi stipriu kryžminiu reaktyvumu su kitais LTP šeimai priklausančiais alergenais.
Šios kryžminės reakcijos labai paplitusios Viduržemio
jūros šalyse [3].

linikiniai atvejai
1. Pacientas skundžiasi, kad yra alergiškas obuoliams,
lazdynų riešutams ir morkoms. Suvalgius šių produktų,
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2 lentelė. Pagrindinės baltymų šeimų savybės
Kaupimo baltymas (angl. storage)
●
●
●
●

Alergenas, esantis riešutuose ir sėklose (pvz., Ara h 2)
Atsparus karščiui ir virškinimui (reakcijos į termiškai apdorotą maistą)
Susiję su sunkiomis, sisteminėmis alerginėmis reakcijomis kartu ar be OAS
Retos kryžminės reakcijos tarp šios šeimos skirtingų alergenų rūšių

Nespeciﬁniai lipidų pernašos baltymai (angl. non-speciﬁc Lipid Transfer Pretein – nsLTP)
●
●
●
●

Alergenai, esantys vaisiuose, daržovėse, riešutuose ir žiedadulkėse (pvz., persikų Pru p3)
Atsparūs karščiui ir virškinimui
Kaip maisto alergenas, dažnai susijęs su sunkiomis sisteminėmis alerginėmis reakcijomis kartu ar be OAS
Kryžminių reakcijų dažnis tarp šios alergenų šeimos rūšių yra įvairus

Tropomiozinas
● Alergenas, esantis vėžiagyviuose (pvz., krevetės, krabai), namų dulkių erkėse, tarakonuose ir apvaliosiose kirmėlėse (nematodes)
● Atsparus karščiui ir virškinimui
● Kaip maisto alergenas, dažnai yra susijęs su sunkiomis sisteminėmis alerginėmis reakcijomis kartu ar be OAS
● Labai dažnos kryžminės reakcijos tarp šios alergenų šeimos rūšių
Lipokalinas
● Alergenų komponentas, esantis plaukuotuose gyvūnuose (pvz., šunų Can f 1)
● Kryžminių reakcijų dažnis tarp šios alergenų šeimos rūšių yra įvairus
Parvalbuminai
●
●
●
●

Žuvyse ir varliagyviuose esantys alergenų komponentai (pvz., menkių Gad m 1, Gad c 1)
Atsparūs karščiui ir virškinimui
Kaip maisto alergenai, dažnai yra susiję su sunkiomis sisteminėmis alerginėmis reakcijomis kartu ar be OAS
Labai dažnos kryžminės reakcijos tarp šios alergenų šeimos rūšių

Serumo albuminai
●
●
●
●

Gyvūnuose esantys alergenų komponentai (pvz., karvės piene, kraujyje, jautienoje ar epitelyje) (pvz., kačių Fel d 2)
Kaitinant ir virškinant ne visuomet suyra
Įsijautrinus serumo albuminui, galimos retos reakcijos į maistą (pvz., katės ir kiaulienos sindromas)
Dažnos serologinės kryžminės reakcijos tarp šios alergenų šeimos rūšių, tačiau klinikinis reikšmingumas nežinomas

PR-10 baltymai, Bet v 1 homologai (angl. Pathogenesis related protein)
●
●
●
●

Alergenų komponentai, esantys žiedadulkėse, vaisiuose, daržovėse ir riešutuose (pvz., beržų Bet v 1)
Daug PR-10 baltymų yra jautrūs karščiui ir virškinimui, termiškai apdorotas maistas dažniausiai gerai toleruojamas
Dažnai susiję su vietiniais simptomais, oraliniu alergijos sindromu
Kryžminių reakcijų dažnis tarp šios alergenų šeimos rūšių yra įvairus

Polkalcinai (kalcį sujungiantys baltymai)
● Alergenų komponentai, esantys grūdinių kultūrų, medžių ir žolių žiedadulkėse (ne maisto produktuose) (pvz., beržų Bet v 4)
● Dažnos kryžminės reakcijos tarp šios alergenų šeimos rūšių
Proﬁlinai
● Alergenų komponentai, esantys augalinės kilmės maisto produktuose (pvz., grūdai, žolės, lateksas ir medžių žiedadulkės) (pvz., motiejukų Phl p 12)
● Neatsparūs karščiui ir virškinimui, termiškai apdorotas maistas dažniausiai gerai toleruojamas
● Įsijautrinimas retai yra susijęs su klinikiniais simptomais, tačiau kai kuriems pacientams pasitaiko vietinių ar net
sunkių reakcijų
● Dažnos kryžminės reakcijos tarp šios alergenų šeimos rūšių
Kryžmiškai reaguojanti karbohidratinė determinantė (CCD)
● Karbohidratinės grandinės yra žiedadulkėse, augalinės kilmės maiste, vabzdžiuose ir plėviasparniuose (pvz.,
MUXF3)
● CCD yra kryžminio įsijautrinimo žymuo
● Retos alerginės reakcijos, tačiau galimi klaidingai teigiami in vitro tyrimo rezultatai tarp CCD turinčių alergenų
● Labai dažnos kryžminės reakcijos tarp šios alergenų šeimos rūšių
CCD – kryžmiškai reaguojanti karbohidratinė determinantė, OAS – oralinis alergijos sindromas, PR-10 – patogeneziškai susiję 10 baltymų.
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Molekulinė alergenų diagnostika: sezoniniai ir nuolatiniai alergenai
1 pav. ryžminis įsijautrinimas žiedadulkėms

Motiejukai

eržai

et v

et v
P lp

P lp

3 lentelė. Maistiniuose augaluose esantys PR
et v omologai
Augalo šeima

Alergeno
šaltinis

Alergenas

Bulviniai (Solanaceae)

Pomidorai

Sola l 4

Beržiniai (Betulaceae)

Lazdynų
riešutai

Cor a 1.04

Aktinidiniai (Actinidiaceae) Kiviai

2 pav. sijautrinimo gyvūnų alergenams dažnis

23 proc.

25 proc.

3 rūšys
2 rūšys
1 rūšis

pacientui tinsta burnos gleivinė, jis jaučia niežulį burnoje, vargina čiaudulys, akių niežulys, ašarojimas, nosies
užburkimas, varvėjimas pavasarį (simptomai kartojasi 3
sezonus).
Simptomų interpretavimas ir diagnostika. Atsižvelgiant
į skundus ir ligos istorijos duomenis, įtariamas įsijautrinimas beržų alergenams ir kryžminės reakcijos su produktais, turinčiais panašų į Bet v 1 alergenų komponentą.
Įsijautrinimui patvirtinti atliekami odos dūrio mėginiai,
speciﬁniai IgE.
2. Pacientas skundžiasi burnos alergijos simptomais
pavartojus vaisių ir daržovių, įskaitant melionus, citrusinius vaisius, bananus, avokadus ir žemės riešutus. Taip
pat jį vargina birželio mėnesiais pasikartojantis rinitas
ir čiaudulys.
Simptomų interpretavimas ir diagnostika. Atsižvelgiant į skundus ir ligos istorijos duomenis, įtariamas
įsijautrinimas motiejukams. Molekuliniu lygmeniu
įtariamas įsijautrinimas proﬁlinams, kuriems būdingos dažnos kryžminės reakcijos, šiuo atveju motiejukų
Phl p 12 alergenų komponentui.

Nuolatiniai alergenai
Namų dulkių erkės
Alergija namų dulkių erkėms yra viena dažniausių
alerginio rinito priežasčių, kuri padidina riziką susirgti
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Act d 8

Pupiniai (Fabaceae)

Žemės riešutai Ara h8
Sojų pupelės Gly m 4

Bukiniai (Fagaceae)

Kaštainiai

Cas s 1

Erškėtiniai (Rosaceae)

Braškės
Obuoliai
Abrikosai
Vyšnios
Persikai
Kriaušės
Avietės

Fra a 1
Mal d 1
Pru ar 1
Pru av 1
Pru p 1
Pyr c 1
Rub i 1

Salieriniai (Apiaceae)

Salierai
Morkos

Api g 1
Dau c 1

Įsijautrinimas
gyvūnams

51 proc.

šeimos beržų

alergine bronchų astma. Paprastai nustatant įsijautrinimą
dulkių erkėms pakanka atlikti odos dūrio mėginius, tačiau
dėl Der p 10 baltymo (tropomiozino) jie gali būti klaidingai teigiami. Pavyzdžiui, Der p 10 kryžmiškai reaguoja
su krevetėse ar tarakonuose esančiu tropomiozinu. Prieš
pradedant imunoterapiją, patartina atlikti įsijautrinimo
komponentams tyrimą, siekiant išsiaiškinti, ar pacientas
yra įsijautrinęs ne tik nespeciﬁniam baltymui tropomiozinui (Der p 10), bet ir speciﬁniams dulkių erkių alergenams
(Der p 1, Der p 2, Der p 23) [3].

Gyvūnai
Daugiau nei 70 proc. gyvūnams alergiškų pacientų yra
įsijautrinę daugiau nei vienam gyvūnui. 2 pav. pateikiamas
įsijautrinimo gyvūnams dažnis [4–6].
Didžiausia gyvūnų alergenų koncentracija yra pleiskanose, seilėse ir šlapime. Gyvūnų alergenai yra plačiai
paplitę, jie prikimba ant kailio, odos, tekstilės ir kitų
paviršių. Dažniausiai sukelia kvėpavimo sistemos
simptomus, tačiau esant tiesioginiam kontaktui su
gyvūnų išskyromis gali pasireikšti odos simptomai
(kai gyvūnas palaižo) ar net anafilaksija (po įkandimo). Gyvūnų alergenai priklauso kelioms skirtingoms
baltymų šeimoms. Gyvūnų išskyrose esantys lipokalinai – dažniausiai didieji gyvūnų alergenai (šunų
Can f 1 ir Can f 2, kačių Fel d 4, triušių Ory c 1, žiurkėnų Mes a 1, karvių Bos d 2 ir arklių Equ c 1). Šie
alergenai į aplinką patenka per seiles ir pleiskanas.
Serumo albuminai aptinkami seilėse ir pleiskanose
(šunų Can f 3, kačių Fel d 2, arklių Equ c 3). Kačių
seilių ir odos alergenas Fel d 1 yra didysis alergenas,

Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

2019 / 1 (10)

Molekulinė alergenų diagnostika: sezoniniai ir nuolatiniai alergenai
3 pav. yvūnų alergenų šeimų kryžminės reakcijos
Serumo albuminų
kryžminės reakcijos

Lipokalinų
Lipokalinų
kryžminės reakcijos kryžminės reakcijos

Katė

Šuo

Uteroglobinai
Serumo albuminai
Kalikreinai
Lipokalinai

Arklys

4 pav. sijautrinimo gyvūnams tyrimų rekomendacijos

specifiškas tik katėms, vadinamas uteroglobinu. Šunų
alergenas Can f 5 – prostatoje gaminamas baltymas,
kuris į aplinką patenka su patinų išskiriamu šlapimu.
Skirtingų gyvūnų baltymai gali pasižymėti kryžminiu
aktyvumu, ypač tai būdinga serumo albuminams. Tai
gali lemti klaidingai teigiamus odos dūrio mėginių
rezultatus. Dažniausiai tradiciniai alergologinio ištyrimo metodai (odos dūrio mėginiai, specifinio serumo
IgE prieš alergenus tyrimai) yra gana tikslūs tiriant
įsijautrinimą naminiams gyvūnams. Jei rezultatai yra
neaiškūs (įtariama, kad teigiamas tyrimo rezultatas nulemtas kryžminių reakcijų), tiksliai alergiją gyvūnams
nustatyti padės komponentinė diagnostika [3]. Įsijautrinimo gyvūnų šeimos kryžminių reakcijų apibendrinimas pateikiamas 3 pav. [7]. Jei paciento tyrimai rodo
IgE prieš kates ir šunis, įmanoma nustatyti, ar įsijautrinimas abiem gyvūnams yra kliniškai reikšmingas pacientui. Prieš pradedant imunoterapiją, reikia nustatyti
tikslų paciento įsijautrinimo profilį – su kokio gyvūno
alergenu taikyti imunoterapiją (4 pav.).
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linikinis atvejis
1. Pacientui M. L. atliekant speciﬁnių IgE dėl varginančio alerginio rinito nustatytas įsijautrinimas Can f 1,
Can f 2 ir Fel d 2.
Tyrimo interpretacija. Įsijautrinimas šunims yra pirminis,
o įsijautrinimas katėms, tikėtina, nesukels jokių simptomų.
2. Pacientui A. B. atliekant speciﬁnių IgE dėl varginančio
alerginio rinito nustatytas įsijautrinimas Fel d 1, Fel d 2,
Fel d 4 ir Can f 3.
Tyrimo interpretacija. Nustatytas pirminis įsijautrinimas katėms, o įsijautrinimas šunų alergenui (Can f 3), tikėtina, nesukels jokių simptomų.

Apibendrinimas
Komponentinė diagnostika yra speciﬁškesnė, padeda atskirti pirminį įsijautrinimą nuo kryžminių reakcijų. Gydytojas, žinodamas paciento įsijautrinimo proﬁlį, gali paskirti
tinkamiausią jam gydymą.
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Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

vadas
Vietinis alerginis rinitas (VAR) – tai alerginio rinito forma,
kurio diagnostika yra sudėtinga, todėl liga dažnai lieka nepatvirtinta. VAR pasireiškia neatopiškiems pacientams alerginio
rinito simptomais ir yra patvirtinamas atlikus nosies provokacinį mėginį (NPM). Šių ligonių odos dūrio mėginiai (ODM)
būna neigiami, o speciﬁnių imunoglobulinų E (sIgE) įkvepiamiesiems alergenams serume nerandama [1–4].
1975 metais buvo paskelbtos pirmosios įžvalgos apie
vietinę IgE antikūnų gamybą nosies gleivinėje. Huggins
ir Brostoff tyrė pacientus, turinčius alerginio rinito simptomus, kuriems atlikus alerginius ODM ir įvertinus sIgE
serume alergija nebuvo nustatyta, tačiau atlikus NPM su
namų dulkių erkių (Dermatophagoides pteronyssinus)
alergenais nosies išskyrose nustatyti IgE [1].
Po Huggins ir Brostoff paskelbtų darbų buvo atliekami pavieniai tyrimai, tačiau tik pastaruoju dešimtmečiu
tam skirta daugiau dėmesio. 2010 metais Forester ir Calabria apžvelgė esamą literatūrą apie vietiškai gaminamų
IgE įtaką lėtiniam rinitui. Kadangi tyrimų duomenys buvo
prieštaringi, vietinės alergijos idėja sergant idiopatiniu rinitu (IR) skambėjo gana prieštaringai [5]. Tačiau tai buvo
detalesnių VAR tyrimų pradžia.

Paplitimas
VAR yra paplitęs tarp įvairaus amžiaus žmonių nepriklausomai nuo jų etninės grupės. Pastebėta, kad VAR dažniau pasitaiko jaunesniems, nerūkantiems, moteriškosios
lyties pacientams [6]. VAR paplitimas, skirtingų tyrimų
duomenimis, siekia 7,4–62,5 proc. tarp asmenų, kuriems
anksčiau buvo diagnozuotas nealerginis arba IR [7–10].
Pastebėta, kad tarp azijiečių paplitimas buvo kur kas mažesnis nei tarp europiečių.
Apie vaikų sergamumą VAR turima mažiau duomenų.
Yra žinoma, kad tarp vaikų, taip pat kaip ir tarp suaugusiųjų, VAR dažnis didesnis Vakarų šalyse nei Azijoje. Vaikų
VAR paplitimas Tailande siekia 3,7 proc. [11], Turkijoje –
25 proc. [12], Korėjoje – 7,8 proc. [13]. Europoje stebėtas
daug didesnis paplitimas: Italijoje – 66,6 proc. [14], Ispanijoje, skirtingų tyrimų duomenimis, – 44,4 proc. [15] ir
66 proc. [16], Lenkijoje – 60,3 proc. [17].

Patofiziologija
VAR – tai vietiškai IgE inicijuota alerginė kvėpavimo
takų liga. Sergant alerginiu rinitu, sIgE cirkuliuoja kraujy-
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je, gali būti randami ir ant įjautrintų odos putliųjų ląstelių.
Tuo tarpu sergant VAR sIgE nustatomi nosies išskyrose [18].
Tiek sergant alerginiu rinitu, tiek VAR įkvepiami alergenai yra siejami su T ląstelių pagalbininkių 2 (Th2) IgE
atsaku. Tyrimų duomenimis, sergant VAR, nosies gleivinėje gaminami IgE bei vyksta alergenų sukeltas Th2
uždegimas [19]. Manoma, kad T ląstelės prisideda prie
eozinoﬁlų ir IgE antikūnų gamybos padidėjimo [18]. Atliekant nosies išskyrų tėkmės citometriją, pastebėta, kad
tarp VAR ir alerginiu rinitu sergančių pacientų yra panašus
leukocitų ir limfocitų fenotipas, be to, nustatytas eozinoﬁlų, bazoﬁlų, putliųjų ląstelių, CD3+ T ląstelių ir CD4+ T
ląstelių padidėjimas [9,10].
Analizuojant VAR sergančių pacientų duomenis, nosies
išskyrose rasti sIgE antikūnai natūraliai veikiant įkvepiamiesiems alergenams [9, 10], po NPM [20, 21] ir kai įkvepiamųjų alergenų poveikio nebuvo [20, 21]. Priežastys,
kodėl VAR sergantiems pacientams, kuriems NPM buvo
teigiami, nenustatomi sIgE kraujyje, gali būti įvairios, pavyzdžiui, nepakankamas tyrimo jautrumas, okultinių alergenų trūkumas, egzistuoja kitas imunologinis mechanizmas, kt. [4].
Išanalizavus 30 pacientų, sergančių VAR, nosies išskyras po NPM, 30 proc. tiriamųjų rasti sIgE žolių žiedadulkėms. Šiems asmenims sIgE koncentracijos padidėjimas stebėtas po 1 val. (p<0,05), 6 val. (p<0,05) ir 24 val.
(p=0,01). Nors tyrimas atliktas ne žolių žydėjimo laikotarpiu, tačiau kai kuriems pacientams buvo nustatyta ribinė
sIgE koncentracija [21]. Galima manyti, kad vietinė sIgE
gamyba vyksta nuolatos, o įkvėpus alergeną procesas dar
labiau suaktyvėja ir sIgE koncentracija nosies išskyrose
ima greitai didėti.
Rondon su bendraautoriais, tirdami nosies uždegiminių mediatorių ir sIgE gamybą po NPM naudojant žolių
žiedadulkes, tyrė triptazės ir eozinoﬁlų katijoninio baltymo (EKB) koncentraciją nosies išskyrose. Šie biožymenys rodo putliųjų ląstelių ir eozinolifų aktyvinimą.
Triptazės koncentracija nosies išskyrose buvo vertinama po NPM praėjus 15 min., 1 val., 6 val. ir 24 val.
Didžiausias padidėjimas nustatytas praėjus 15 min., kuris palaipsniui sumažėjo iki normos per parą. EKB koncentracija buvo vertinama tokiais pat laiko intervalais
kaip ir triptazė. Nors EKB padidėjimas taip pat buvo
pastebėtas po 15 min., tačiau jo koncentracija didėjo
kiekvieno matavimo metu, skirtingai nei triptazės, ir
maksimalią koncentraciją pasiekė po 24 val. Šiame tyrime nustatytas reikšmingas ryšys tarp triptazės kiekio ir

Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

15

Vietinis alerginis rinitas
1 pav. Neinfekcinio rinito fenotipai
Neinfekcinis rinitas
simptomai
val val

Neigiamas NPM,
M, serumo slg

Teigiamas NPM

Alerginis rinitas

Alerginis rinitas
su atopija

eigiamas M
ir arba serumo
slgE

Nealerginis rinitas

Vietinis alerginis rinitas

Neigiamas M,
serumo slgE.
Teigiamas nosies
išskyrų slg , bazofilų
aktyvinimo testas

nosies niežulio (r=0,788, p=0,001), čiaudulio (r=0,763,
p=0,001), rinorėjos (r=0,505, p=0,001), nosies obstrukcijos (r=0,425, p=0,003) po NPM. Panašus ryšys stebėtas ir tarp EKB gamybos padidėjimo, ir nosies obstrukcijos (r=0,559, p=0,001) po NPM [21]. Taigi kuo labiau
padidėjo šių biožymenų koncentracijos po provokacinio
mėginio, tuo ryškesni buvo VAR simptomai.
EKB kaupiamas eozinoﬁlų granulėse ir yra išskiriamas
tik po eozinoﬁlų aktyvinimo. Jo koncentracijos padidėjimas atspindi vėlyvą eozinoﬁlų aktyvinimo atsaką po NPM
pacientams, sergantiems alerginiu rinitu. Šis baltymas
buvo nagrinėjamas ir ankstesniuose tyrimuose, tačiau jo
koncentracijos kitimas vertintas trumpesnį laiką. Stebint
pacientus 8 val. po NPM, EKB koncentracijos didėjimas
nustatytas nuo 2 val. iki 8 val. Atliekant paskutinį vertinimą, EKB koncentracija buvo didžiausia iš visų matavimų [22]. Abiejuose tyrimuose nebuvo nustatyta, kada
EKB pradeda mažėti, todėl reikalingas ilgesnis pacientų
stebėjimas ir pakartotiniai matavimai, norint sužinoti, kiek
laiko šis žymuo iš tiesų būna padidėjęs.
Vienas tyrimų, patvirtinančių, kad VAR yra IgE inicijuota alerginė kvėpavimo takų liga, buvo paskelbtas
Gómez ir bendraautorių. Šiame tyrime buvo atliktas bazoﬁlų aktyvinimo testas (BAT) pacientams, kuriems Dermatophagoides pteronyssinus sukelia VAR simptomus [23].
BAT galima patvirtinti sensibilizaciją plėviasparnių vabzdžių nuodams, kai kuriems vaistams, įkvepiamiesiems bei
maisto alergenams [24]. Manoma, kad bazoﬁlų aktyvinimą
sukelia IgE. Gómez ir bendraautorių atliktame tyrime BAT
buvo teigiamas 50 proc. VAR sergančių pacientų. BAT
jautrumas šiuo atveju buvo 50 proc., o speciﬁškumas –
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Vyresnio amžiaus žmonių
rinitas
Maisto sukeltas rinitas
Profesinis rinitas
ormonų sukeItas rinitas
Vaistų sukeltas rinitas

inoma etiologija

Nealerginis rinitas su
eozinofiliniu sindromu
Idiopatinis rinitas

Nežinoma
etiologija

93 proc. [23]. BAT yra perspektyvus tyrimas diagnozuojant VAR, tačiau reikia detalesnių tyrimų apie bazoﬁlų aktyvinimą sukeliančias optimalias alergenų dozes.

iagnostika
Diagnozuojant VAR, svarbi išsami anamnezė. Ji padeda
tinkamai diferencijuoti ligą tarp neinfekcinio rinito fenotipų (1 pav.). Tiriant pacientą, pirmiausia turi būti atlikti
ODM ir nustatyti sIgE serume. Gavus neigiamus rezultatus, atliekamas NPM. Siekiant, kad mėginys būtų kuo
tikslesnis, ligonis kurį laiką negali vartoti antihistamininių
vaistų, kortikosteroidų, dekongestantų, nesteroidinių vaistų, triciklių antidepresantų [25]. Jei pacientą vargina sezoninis alerginis rinitas, tuomet NPM turėtų būti atliekamas
praėjus bent 4 savaitėms po žydėjimo laikotarpio. Mėginį
su nuolatiniais alergenais atlikti galima bet kuriuo metų
laiku, esant kuo mažiau ryškiems simptomams [26].
Atliekant NPM, į nosį įpurškiama įtariamo alergeno. Po
procedūros analizuojami objektyvūs alergijos požymiai ir
paciento savijauta. Objektyvūs duomenys gaunami atliekant akustinę rinometriją, aktyviąją priekinę rinomanometriją, 4 fazių rinomanometriją arba vertinant didžiausią nosies įkvėpimo greitį. Savo savijautą pacientas subjektyviai
įvertina naudodamas Vizualinę analoginę skalę (VAS). Po
mėginio klausiama, kaip tiriamasis vertina šiuos simptomus – čiaudulį, nosies niežėjimą, rinorėją, nosies obstrukciją ir akių simptomus. NPM yra teigiamas, jei būna labai
padidėję objektyvūs simptomai, labai padidėję subjektyvūs simptomai arba vidutiniškai padidėję objektyvūs ir
subjektyvūs simptomai (2 pav.).
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Vietinis alerginis rinitas
VAR eiga ir ryšys su kitomis ligomis

2 pav. eigiamo NPM kriterijai

VAR pasireiškia alerginiam rinitui būdingais simptomais (rinorėja, čiauduliu, niežuliu, nosies obstrukcija) arba
akių simptomais. Priklausomai nuo to, ar pacientą simptomai vargina epizodiškai ar nuolatos, VAR skirstomas į intermituojantį ir nuolatinį. Pagal ligos sunkumą išskiriamas
lengvas, vidutinio sunkumo ir sunkus VAR.
Stebint sergančius VAR pacientus ilgą laiko tarpą, nustatyta, kad žmonių gyvenimo kokybė blogėja, o ligos eiga
palaipsniui sunkėja. 2005–2016 metais Rondon su bendraautoriais stebėjo 115 sveikų ir 176 asmenų, sergančių VAR,
subjektyvius ir objektyvius sveikatos pokyčius. Dalyviai pildė klausimynus, jiems buvo atliekami ODM, sIgE ir spirometrija kasmet. NPM su Dermatophagoides pteronyssinus,
Alternaria alternata, Olea europaea, žolių žiedadulkėmis
buvo atliekamas tyrimo pradžioje, po 5 ir 10 metų. Pradžioje
vertinant dalyvių duomenis vyravo lėtinis VAR (73,9 proc.)
su nuolatiniais (64,8 proc.) ir vidutinio sunkumo (59,7 proc.)
simptomais. Dažniausios gretutinės ligos buvo konjunktyvitas (52,3 proc.) ir astma (18,8 proc.). Praėjus 10 metų stebėtas ryškus ligos pablogėjimas. Pacientai dažniau vertino
savo sveikatą kaip nepatenkinamą ar blogą. Padaugėjo asmenų, besiskundžiančių nuolatiniais simptomais (89 proc.,
p<0,001), simptomai tapo sunkesni (padidėjo nuo 18,8 proc.
iki 42 proc., p<0,001). Stebimuoju laikotarpiu labai pablogėjo plaučių funkcija, padaugėjo sergančiųjų astma (30,7 proc.,
p=0,009). Taip pat progresavo konjunktyvitas. Pradinio vertinimo metu 17,6 proc. pacientų dėl ligos kreipėsi į priėmimo
skyrių. Tokių asmenų skaičius didėjo ir po 5 metų jų buvo
35,8 proc., o po 10 metų – 42,6 proc. Tiriamuoju laikotarpiu labai padidėjo geriamųjų ir akims skirtų antihistamininių
vaistų dozės, tačiau sumažėjo vietinių dekongestantų vartojimas. Vertinant NPM, stebėtas procentinis didėjimas asmenų,
kurie buvo įsijautrinę keliems alergenams (nuo 36,4 proc. iki
52,8 proc.). Dėl sveikatos pablogėjimo 16 pacientų pasitraukė iš tyrimo, jiems buvo rekomenduotas gydymas speciﬁne
alergenų imunoterapija. 5 iš jų diagnozuota astma [27].
Šis tyrimas yra pirmasis ilgalaikis sergančiųjų VAR tyrimas. Jame nustatytas akivaizdus ligos blogėjimas ir didesnis polinkis sirgti astma. Tai, kad per 10 metų trukusią
pacientų stebėseną buvo nustatytas plaučių funkcijos blogėjimas ir daliai pacientų diagnozuota bronchų astma, pagrindžia pastaruoju metu vyraujančią hipotezę, kad vietinis alerginis uždegimas vyksta ne tik nosies, bet ir bronchų
gleivinėje [28]. Rondon ir bendraautorių atliktas tyrimas
tik dar kartą patvirtina, kad VAR yra atskiras rinito fenotipas, kurio eiga gali būti sunki, todėl svarbu jį diagnozuoti
ir skirti tinkamą gydymą.

VAR gydymo galimybės
Nustačius VAR, pacientui rekomenduojama vengti kontakto su alergenu, kuris išprovokuoja simptomus. Kadangi
dažnai alergenų išvengti nepavyksta, remiantis ARIA kriterijais, VAR pradedamas gydyti simptomiškai, skiriant geria-
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S
O

O+S
Teigiamas
NPM

O – labai padidėję objektyvūs kriterijai, S – labai padidėję subjektyvūs
kriterijai, o + s – vidutiniškai padidėję objektyvūs kriterijai.

muosius antihistamininius vaistus, vietinius kortikosteroidus
į nosį [29]. Daliai pacientų tokia gydymo taktika pasitvirtina,
jų savijauta pagerėja. Kita vertus, geriamieji antihistamininiai
vaistai ir vietiniai kortikosteroidai neapsaugo nuo ligos progresavimo ir gretutinių ligų išsivystymo. Pacientams, kuriuos
vargina nuolatinis rinitas ir vidutinio sunkumo ar sunkūs
simptomai bei konjunktyvitas, astma, net kai liga kontroliuojama nelabai efektyviai, turėtų būti apsvarstyta galimybė skirti alergenų speciﬁnę imunoterapiją (ASIT).
ASIT yra vienintelis etiologinis gydymas, galintis modiﬁkuoti ligos eigą [30]. Tai tinkamas ir veiksmingas gydymo būdas, kuriuo pasiekiamas ilgalaikis efektas, net ir
nutraukus gydymą [31]. 2011 metais Rondon su bendraautoriais publikavo straipsnį, kuriame pateikiami 20 asmenų, sirgusių VAR, kuriems nustatytas įsijautrinimas žolių
žiedadulkėms, ir gydytų poodine ASIT, tyrimo duomenys.
Pirmajai grupei skirta ASIT ir skubios pagalbos vaistai pavasarį, antrajai grupei skirti tik skubios pagalbos vaistai.
Atsakas į gydymą vertintas praėjus 1, 3, 6 ir 12 mėnesių
nuo ASIT pradžios, remiantis ODM, NPM ir speciﬁniais
IgG, IgE (Lolium, Phleum). Taip pat pacientai pildė dienoraštį apie savo savijautą. Po gydymo ASIT pacientus
mažiau vargino simptomai, sumažėjo vaistų poreikis,
padidėjo nosies tolerancija alergenams. Tiriant Lolium ir
Phleum sIgG antikūnus serume, stebėtas ryškus jų padidėjimas asmenims, kuriems buvo taikoma ASIT [32]. Gauti
duomenys patvirtina, kad ASIT yra tinkamas ir ligos eigą
bei gyvenimo kokybę pagerinantis metodas pacientams,
sergantiems VAR.

Apibendrinimas
Pastaraisiais dešimtmečiais gautų tyrimų duomenys patvirtina, kad VAR yra atskiras rinito fenotipas, kuriam būdinga palaipsniui sunkėjanti ligos eiga. Dėl šios priežasties
tiriant pacientą, varginamą alerginio rinito simptomų, tačiau
esant neigiamiems ODM ir sIgE, reikėtų atlikti NPM. Svarbu laiku diagnozuoti VAR ir skirti tinkamą gydymą, kuris
užkirstų kelią tolesniam ligos progresavimui bei gretutinių
ligų išsivystymui. Liga gali būti efektyviai kontroliuojama
taikant ASIT.
Literatūros sąrašas redakcijoje
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vadas
Alerginis rinitas (AR) – tai viena dažniausių lėtinių vaikų ir suaugusių žmonių ligų išsivysčiusiose šalyse. Sergamumas AR didėja ir siekia daugiau kaip 40 proc. visos
populiacijos [1]. 6–8 metų vaikų sergamumas AR siekia
8 proc., o 13–14 metų vaikų – iki 35 proc. [2–3]. Daugiau
kaip 75 proc. vaikų, be AR, kartu pasireiškia ir kitos ligos,
tokios kaip konjunktyvitas, bronchų astma, atopinis dermatitas (AD), rinosinusitas, vidurinės ausies uždegimas ar
adenoidų hiperplazija. Tai rodo, kad AR nėra tik izoliuota liga, ji labai dažnai yra susijusi su sistemine patologija
(1 lentelė) [4].
Tyrimų duomenimis, vaikams, palyginti su suaugusiaisiais, AR dažniau yra epizodinis, sukelia mažiau simptomų, tačiau yra sunkesnės formos, sukeliantis daugiau
gretutinių ligų [5]. Nosies obstrukcijos ligos gali turėti neigiamą įtaką AR sunkumui, kontrolei, sergančiųjų gyvenimo kokybei ir gydymo atsakui tiek vaikų, tiek suaugusiųjų
populiacijoje [6, 7].
Nors alerginių ligų priežiūra ir gydymas pastaraisiais
metais labai patobulėjo, gydymo gairės, sergančiųjų gyvenimo kokybės gerinimas orientuojasi vien tik į AR sergančius pacientus. Vis dėlto reikalingas ypatingas dėmesys
sisteminiam gydymui [4].

Nosies obstrukcijos sutrikimai
Nosies obstrukcija – pablogėjęs oro tėkmės praeinamumas nosies ertmėse, susijęs su anatominėmis nosies savybėmis ir / ar nosies gleivinės uždegimu. Tai yra pagrindinis
simptomas sergant AR [8].
Nosies pertvaros defektas (NPD) – viena dažniausių
nosies obstrukcijos priežasčių. NPD turi iki 90 proc. suaugusiųjų ir iki 30 proc. vaikų [9, 10]. Įvairaus laipsnio
nosies pertvaros deformacijos nevienodai veikia kvėpavimo kokybę, o nuo to priklauso ir speciﬁnio operacinio gydymo parinkimas [11]. Vienpusė priekinė ir abipusė nosies
obstrukcija dėl nosies pertvaros defekto tiek vaikams, tiek
suaugusiesiems yra siejama su sunkesne AR forma ir blogesniu medikamentinio gydymo atsaku [12].
Nosies kriauklių hiperplazija – apatinės nosies kriauklės
yra pirmoji alergeno nusėdimo vieta, kur paprastai prasideda uždegiminis procesas, lemiantis nosies užgulimą
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ir obstrukciją [13]. Dėl gleivinės hiperplazijos, kraujagyslių išsiplėtimo, ﬁbrozės ir uždegimo nosies kriauklės
alergiškiems žmonėms būna kur kas labiau padidėjusios
[14]. Tyrimuose pastebėta, kad pacientams, kuriems gydymas kortikosteroidais į nosį, antihistamininiais vaistais ar
leukotrienais buvo neefektyvus, dažniau buvo nustatomi
obstrukciniai nosies pertvaros defektai ir nosies kriauklių
hiperplazija, o tai lėmė sunkesnę AR eigą. Didelė nosies
kriauklių hiperplazija yra susijusi su stipresniu nosies
užgulimu, rinorėja ir uoslės praradimu [4]. Vaikams, sergantiems nuolatiniu AR ir nosies kriauklių hiperplazija,
nesėkmingo gydymo kortikosteroidais į nosį rizika padidėja daugiau kaip 5 kartus [6]. Į nosį patekę alergenai per
nosies kriauklių gleivinėje esančius receptorius skatina išsiskirti uždegiminius mediatorius, o tai lemia negrįžtamą
apatinių kriauklių gleivinės ﬁbrozę. Be to, nosies kriauklių
uždegimas mechaniškai apsunkina intranazalinių kortikosteroidų pasiskirstymą nosies ertmėje [15]. Apatinių nosies
kriauklių plastika sumažina ne tik nosies obstrukciją, bet ir
lemia rinorėjos, čiaudulio, nosies niežėjimo, uoslės sutrikimų sumažėjimą ir pagerėjusią kvėpavimo funkciją. Vis
dėlto ilgalaikis prevencinis intranazalinių kortikosteroidų
skyrimas po operacijos yra būtinas [16].
Adenoidų hiperplazija (AH) – nuolatinis alergenų sukeltas viršutinių kvėpavimo takų uždegimas gali lemti limfoidinio audinio išvešėjimą. Tyrimuose buvo vertinamas
AH poveikis AR sunkumui ir trukmei. Nustatyta, kad AH
sergantys vaikai dažniau sirgo nuolatiniu ir vidutinio sunkumo ar sunkiu AR, jų atsakas į medikamentinį gydymą
buvo blogesnis. Tyrimų duomenys leidžia daryti prielaidą,
kad nuolatinis AR, kaip pasikartojanti uždegiminė liga,
lemia AH išsivystymą, dėl kurio didėja atsparumas gydymui [6, 17].

minis ir lėtinis rinosinusitas
EPOS (angl. European Position Paper on Rhinoinusitis
and Nasal Polyps) 2012 metais pasiūlytas klinikinis rinosinusito apibūdinimas pateiktas 2 lentelėje [18]. Ūminis
rinosinusitas – tai uždegimas, trunkantis iki 12 savaičių,
kurio simptomai visiškai išnyksta, palyginti su lėtiniu AR.
Ryšys tarp rinosinusito ir AR nėra iki galo aiškus. Kai kuriais tyrimais patvirtinta, kad vaikams, sergantiems lėtiniu
rinosinusitu, kur kas dažniau pasireiškė atopijos požymiai
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Vaikų alerginis rinitas ir su juo susijusios ligos
1 lentelė. igų, susijusių su AR, diagnostika
Ligos

Klinikiniai požymiai

Diagnostiniai tyrimai

Nosies pertvaros
defektas

Nuolatinė nosies obstrukcija, dažniausiai
vienpusė
Blogas atsakas į medikamentinį gydymą
Nosies trauma anamnezėje

Priekinė rinoskopija
Fibroskopinis ar endoskopinis nosies tyrimas

Nosies kriauklių
hiperplazija

Įvairaus laipsnio nosies obstrukcija, pasireiškianti pakaitomis skirtingose nosies pusėse
Blogas atsakas į medikamentinį gydymą
Uoslės sutrikimai

Priekinė rinoskopija ir endoskopija.
Kvėpavimo parametrų tyrimas
Priekinė rinometrija prieš ir po vazokonstriktorių
pavartojimo

Adenoidų
hiperplazija

Nosies obstrukcija
Kvėpavimas per burną
Užpakalinė rinoskopija
Knarkimas
Fibroskopinis nosies tyrimas
Kartu pasireiškiantys vidurinės ausies uždegi- Šoninė galvos rentgenograma
mo simptomai

Rinosinusitas

Nosies obstrukcija / užgulimas
Pūlingos išskyros
Uoslės sutrikimai
Galvos skausmas
Kosulys

Fibroskopinis nosies tyrimas
Sinusų KT

Bronchų astma

Kosulys
Švokštimas
Dusulys
Bronchospazmas ﬁzinio krūvio metu

Maksimalaus iškvepiamo srauto greičio tyrimas
Spirometrija (su broncholitiku)
Provokaciniai testai (ﬁzinio krūvio, metacholino)
FeNO

Atopinis
dermatitas

Odos niežėjimas
Egzema
Paraudimas
Bėrimai

Bėrimai veido, kaklo, galūnių tiesiamųjų paviršių
odoje vaikams
Egzema pažastų, kirkšnių srityse

Alergija maistui

Alerginės reakcijos, pasireiškiančios po burnos ar gerklų kontakto su maistu

Odos dūrio ar odos lopo mėginiai
Speciﬁniai IgE kraujyje
Peroraliniai provokaciniai testai

Konjunktyvitas

Akių niežėjimas
Ašarojimas

Odos dūrio ar odos lopo mėginiai
Speciﬁniai IgE kraujyje
Plyšinės lempos tyrimas
Junginės išskyrų mikroskopiniai tyrimai
Speciﬁniai IgE ašarose
Akies junginės provokaciniai testai

Vidurinės ausies
uždegimas

Sulėtėjusi, pagarsėjusi kalba
Bloga koncentracija

Otoskopija
Timpanometrija
Audiometrija

KT – kompiuterinė tomograﬁja, FeNO – azoto oksido koncentracija iškvėptame ore, IgE – imunoglobulinas E.

[19, 20]. Kiti tyrimai rodo, kad AR nėra lėtinio rinosinusito išsivystymo rizikos veiksnys [21, 22]. Prieštaringi rezultatai gauti ir Taivano bei Italijos mokslininkų tyrimuose, kuriuose buvo nustatomas AR ir ūminio rinosinusito
ryšys [23, 24].

oslės jautrumo sumažėjimas
Uoslės jautrumo sumažėjimas – vienas dažniausių AR
simptomų. Apie 50 proc. sergančiųjų AR pasireiškia vidutinio sunkumo hiposmija [25, 26]. Uoslės sutrikimas yra
susijęs su ilgiau trunkančiu ir sunkesnės formos AR dėl kelių priežasčių – nosies obstrukcijos (kvapų dalelės sunkiau
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pasiekia uoslės receptorius nosies gleivinėje) ir gleivinės
uždegimo [27]. Tyrimais patvirtinta, kad uoslės sutrikimas
buvo sunkesnis pacientams, kuriems AR medikamentinis
gydymas buvo neefektyvus, sirgusiems sunkios formos
nuolatiniu AR ir obstrukcija dėl nosies kriauklių hiperplazijos ar NPD [28].

ronc ų astma
AR ir bronchų astma yra dvi atskiros ligos, pasireiškiančios dėl imunoglobulino E (IgE) sukelto uždegiminio
proceso, pažeidžiančio visą kvėpavimo takų sistemą. Sergančiuosius vidutinio sunkumo ar sunkiu AR rekomen-
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Vaikų alerginis rinitas ir su juo susijusios ligos
2 lentelė. Rinosinusito apibūdinimas
Tai nosies ir prienosinių ančių uždegimas, kuriam būdingi 2 ar daugiau simptomų kartu su
●
●
●
●

Nosies blokada, obstrukcija, užburkimas
Nosies išskyros (priekinė / užpakalinė rinorėja)
Veido skausmas / spaudimo jausmas
Uoslės sumažėjimas / netekimas

● Endoskopiniai nosies polipų požymiai
● Kompiuterinės tomograﬁjos pokyčiai osteomeataliniame komplekse ir / ar sinusuose

duojama tirti ir dėl bronchų astmos [1]. Bronchų astmos
išsivystymas vaikystėje dažniausiai yra susijęs su įsijautrinimu alergenams, o astmos išsivystymas sulaukus vyresnio amžiaus rečiau siejamas su alergija [5]. Tiek AR, tiek
nealerginis rinitas gali būti susiję su sergamumu bronchų
astma. Bloga astmos simptomų kontrolė gali būti susijusi
su nepakankamu nuolatinio AR gydymo efektyvumu [29,
30].

Alerginis maršas
Alerginis maršas – tai atopinių ligų, priklausomų nuo
IgE, pasireiškiančių skirtingais simptomais ir skirtingu
pacientų amžiaus laikotarpiu, bet turinčių tą pačią patogenezę, eiga. Kūdikystėje alerginis maršas paprastai
prasideda alergija maistui ar AD, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams pasireiškia AR simptomai, susiję
su konjunktyvitu, vyresniems vaikams – bronchų astma,
o po to ir kitos atopinės ligos [31]. Europiečių atliktų tyrimų duomenimis, egzemos, bronchų astmos, rinito išsivystymas tam pačiam vaikui pasitaiko dažniau, nei tikėtasi. Tikimybė, kad 4 metų vaikai, sergantys bent viena
šių ligų, sulaukę 8 metų sirgs 2 ar 3 šių ligų, yra beveik
4–7 kartus didesnė, palyginti su nesergančiais vaikais. 4
metų vaikai, sergantys 2 ar 3 alerginėmis ligomis, turės
dar didesnę tikimybę – 30–60 kartų – jomis sirgti ir būdami 8-erių [32]. Teigiama šeimos alerginių ligų anamnezė yra glaudžiai susijusi su alerginio maršo pasireiškimu
vaikams. Tikslesnis alerginio maršo išsivystymo mechanizmo nustatymas galėtų padėti anksčiau diagnozuoti
alergines ligas, paskirti tinkamą gydymą, taikyti prevencines priemones [33].

A
AD – tai uždegiminė odos liga, pasireiškianti niežtinčiais bėrimais. AD patogenezei reikšmės turi epidermio
barjerinės funkcijos pakitimai, imuninės sistemos sutrikimai, įsijautrinimas maistui, aplinkos alergenai. ISAAC
(angl. The International Study of Asthma and Allergies in
Childhood) duomenimis, AD paplitimas vaikų populiacijoje įvairuoja nuo 0,3 iki 20 proc., be to, šis procentas
vis didėja [3]. AD vaikams paprastai pasireiškia jau pirmaisiais gyvenimo metais. 45 proc. vaikų AD simptomai
pasireiškia jau per pirmuosius 6 mėnesius, 60 proc. – per
pirmuosius metus, o 85 proc. – iki 5 metų [3]. Kroatijos
mokslininkai skelbia, kad eozinoﬁlų skaičiaus ir speciﬁnių IgE alergenams padidėjimas kraujyje turi didelę įta-
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ką bronchų astmai išsivystyti, o AR vystymuisi daugiau
reikšmės turi teigiama šeimos narių alerginė anamnezė ir
ankstyva AD pradžia [34]. Keletas tyrimų siekia patvirtinti
hipotezę, kad reguliarus ir proﬁlaktinis emolientų naudojimas gali sumažinti AD išsivystymo tikimybę. Tyrimais
nustatyta, kad įsijautrinimas žiedadulkių alergenams didėja su amžiumi, o įsijautrinimas namų dulkių erkių ir
gyvūnų epitelio alergenams dažniau pasireiškia jaunesniems pacientams; tai gali būti susiję su alergenų patekimu į organizmą per sutrikusį odos barjerą. Taigi reguliarus
emolientų naudojimas kūdikystėje galėtų būti vienas proﬁlaktikos būdų siekiant išvengti AD, AR, bronchų atsmos
ir alergijos maistui išsivystymo ateityje [35].

Alerginis konjunktyvitas
Akių junginė yra lengvai pažeidžiama įvairių aplinkos
alergenų. 33–56 proc. alerginio konjunktyvito atvejų pasireiškia kartu su AR [1, 36]. Alerginės reakcijos pasireiškia alergenams tiesiogiai kontaktuojant su akies jungine
arba patekus per nosį ir pasiekus akių paviršių [37]. Ištyrus vidutinio sunkumo ir sunkiu AR sergančius pacientus,
35 proc. vaikų, 22 proc. paauglių ir 16 proc. suaugusiųjų
nurodė, kad akių niežėjimas yra labiausiai juos varginantis
simptomas. Vadinasi, gydant alerginį konjunktyvitą reikėtų skirti daugiau dėmesio, nes jis daro neigiamą įtaką sergančiųjų gyvenimo kokybei [38].

Alergija maistui
Alergija maistui – tai įvairios nepageidaujamos imuninės reakcijos, pasireiškiančios į organizmą patekus maisto
baltymams. Šia alergija serga 1–10 proc. bendrosios populiacijos, tačiau tiksliai nėra žinoma, ar sergamumas didėja.
Alergija maistui paprastai pasireiškia dar prieš prasidedant
AR ir bronchų astmai. Bronchų astma, kaip gretutinė liga,
gali lemti stipresnių, gyvybei pavojingų simptomų išsivystymą pasireiškus alergijai maistui. Odos sąlytis su maisto
alergenais gali būti vienas įsijautrinimo būdų, ypač sergantiems AD pacientams [39].

Vidurinės ausies uždegimas
Naujausi tyrimai rodo, kad atopija ir AR yra rizikos
veiksniai, skatinantys vidurinės ausies uždegimą. Alergenų sukeltas uždegimas vystosi ir vidurinės ausies gleivinėje, todėl alerginių ligų gydymas turėtų palengvinti ir
vidurinės ausies uždegimo simptomus [40].
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Vaikų alerginis rinitas ir su juo susijusios ligos
yvenimo kokybė
AR, nors ir nėra gyvybei pavojinga būklė, daro neigiamą įtaką sergančiųjų gyvenimo kokybei, veikdamas
socialinį gyvenimą, pasitikėjimą savimi ir rezultatus
mokykloje, darbe. AR padidina nedarbingumą, sumažina produktyvumą darbe ir koncentraciją [41]. Gyvenimo kokybės pablogėjimas dažnai naudojamas kaip rodiklis ligos sunkumui įvertinti. AR simptomai blogina
sergančiųjų miego kokybę, o tai lemia nuolatinį nuovargį, dirglumą, atminties sutrikimus, mieguistumą dieną
ar net depresiją. Vaikai, sergantys AR, yra labiau linkę
į drovumą, depresiją, nerimą ir baimę. Paaugliams, sergantiems AR, dažniau pasireiškia koncentracijos sutrikimai mokantis. Jie dažniau išreiškia nepasitenkinimą
dėl nosinių poreikio ar vaistų vartojimo reikiamybės,
bet, skirtingai nei suaugusieji, paaugliai jaučia mažesnę neigiamą įtaką emocinei gerovei ar kasdienei veiklai [1]. Dažniausiai įvardijami simptomai, bloginantys
gyvenimo kokybę vaikų ir paauglių grupėje, yra nosies
obstrukcija ir nosies niežėjimas [38]. Paauglės mergaitės, sergančios AR ar bronchų astma, dažniau nurodo
gyvenimo kokybės pablogėjimą, palyginti su paaugliais
berniukais. Manoma, kad tai gali būti susiję su tuo, kad
mergaitės lengviau atkreipia dėmesį į jas varginančius
simptomus ir paprasčiau vertina savo sveikatą [42].

Nosies plovimas druskos tirpalais
AR gydymas priklauso nuo paciento amžiaus, ligos
sunkumo, pasireiškimo dažnio ir kartu su AR pasireiškiančių ligų. Be abejonės, alergeno vengimas yra pirmas
žingsnis geros ligos kontrolės link. Intranazaliniai kortikosteroidai, peroraliniai ir intranazaliniai antihistamininiai vaistai, dekongestantai (vaistai, mažinantys nosies
gleivinės paburkimą), kromolinai, leukotrienų receptoLITERATŪRA
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rių antagonistai ar jų deriniai yra dažniausiai taikomas
medikamentinis AR gydymo būdas. Nosies plovimas
druskos tirpalais, dar vadinamas irigacija, yra lengvai
prieinamas, patogus, sukeliantis mažai ir nedidelių nepageidaujamų reakcijų nemedikamentinis AR gydymo
būdas ir kai kuriais atvejais gali būti naudojamas kaip
alternatyva gydant AR. Praktikoje dažniausiai naudojami izotoniniai (0,9 proc. koncentracijos) ir hipertoniniai
(daugiau kaip 0,9 proc. koncentracijos) druskos tirpalai. Hipertoniniai druskos tirpalai turi didesnį osmosinį
slėgį, todėl efektyviau mažina nosies gleivinės edemą,
pašalina įkvėptus alergenus ir susidariusius uždegimo
mediatorius. Tiek hipertoniniai, tiek izotoniniai druskos
tirpalai mažina antihistamininių vaistų, vartojamų esant
reikalui, poreikį ir turi panašų nedidelį nepageidaujamų
reakcijų skaičių. Tyrėjai teigia, kad hipertoniniai druskų tirpalai turėtų būti skiriami kaip papildoma priemonė
gydant AR [43].

Apibendrinimas
Vaikams AR dažniausiai pasireiškia kartu su kitomis ligomis, tokiomis kaip konjunktyvitas, AD, bronchų astma, rinosinusitas, vidurinės ausies uždegimas ar
alergija maistui. Tai rodo, kad AR – organizme vykstančio sisteminio uždegiminio proceso dalis, o ne vien
tik izoliuota būklė. Vaikams ir paaugliams AR paprastai pasireiškia nosies obstrukcija, kuri pablogina ligos
simptomus, pailgina ligos trukmę ir padidina jos sunkumą, sumažina gydymo efektyvumą, taip pablogindamas
sergančiųjų gyvenimo kokybę. Diagnozuojant ir gydant
vaikų AR turi dalyvauti gydytojų komanda – pediatrai,
alergologai ir klinikiniai imunologai, dermatologai,
pulmonologai, ausų, nosies, gerklės gydytojai, kad būtų
pasiekta kiek įmanoma geresnė segančiųjų gyvenimo
kokybė.
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Ar eozinofilija visada rodo alergiją?
yd Milda umčiūtė, gyd alergologė ir klinikinė imunologė otryna inauskienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

vadas
Eozinoﬁlja – padidėjęs eozinoﬁlų (Eo) kiekis kraujyje. Daugelis Eo nuokrypį nuo normos reikšmių sieja su
alergija. Šiame straipsnyje aptarsime galimas eozinoﬁlijos
priežastis.
Eo – tai eozinoﬁlinis granuliocitas, priskiriamas baltųjų kraujo kūnelių frakcijai. 1879 metais Paulas Erlichas
Eo pavadino rūgštiniu leukocitu. Eo yra gaminami kaulų čiulpuose (KČ) iš pluripotentinių kamieninių ląstelių. KČ, prieš patekdami į kraujotaką, jie išbūna apie 8
dienas. KČ Eo sudaro 1–6 proc. visų leukocitų. Dalis jų
patenka į periferinę kraujotaką, kur praleidžia 8–12 val.
Tuomet patenka į audinius, kuriuose gyvuoja 1–2 savaites [1]. Daugiausiai jų yra su aplinka kontaktuojančiuose
audiniuose (kvėpavimo takuose, virškinimo trakte, šlapimo ir lytiniuose takuose). Eozinoﬁlopoezę skatinantys veiksniai yra GM-KSF (granuliocitų ir makrofagų
kolonijas stimuliuojantis faktorius), IL-3 (stimuliuoja
neutroﬁlų, bazoﬁlų, Eo, t. y. granuliocitų proliferaciją)
ir IL-5 (stimuliuoja tik Eo proliferaciją KČ). IL-5 kartu
su GM-KSF, sulėtindami apoptozę, pailgina Eo išgyvenamumą). Eo kiekį mažinantys veiksniai yra stresas, dauguma bakterinių ir virusinių infekcijų, egzogeniniai ar
endogeniniai kortikosteroidai. Šių ląstelių funkcija nėra
iki galo aiški. Yra žinoma, kad Eo dalyvauja reguliuojant
imuninę sistemą (Th2 nulemtas imuninis atsakas), palaikant imuninę homeostazę (čiobrialiaukėje, KČ, kituose
audiniuose), atlieka antivirusinį, antibakterinį ir antiparazitinį poveikį [2].
Normalus Eo kiekis kraujyje yra iki 0,5x109/l.
Eozinoﬁlija apibūdinama kaip:
● lengva (0,5–1,5x109/l);
● vidutinė (>1,5–5,0x109/l);
● sunki (>5,0x109/l).
Saiki eozinoﬁlija (iki 1x109/l) yra dažnas reiškinys, būdingas 3–10 proc. populiacijos (dažniausiai dėl alerginių
reakcijų, padidėjusio jautrumo vaistams, helmintozių) [3].
Hipereozinoﬁlija – Eo kiekio padidėjimas >1,5x109/l, trunkantis 6 mėnesius ir ilgiau; arba eozinoﬁlija >1,5x109/l,
atlikus 2 tyrimus per ≥1 mėnesį, kai yra nustatytas eozinoﬁlinis organo(-ų) pažeidimas.
Eozinoﬁlijos priežastys: pseudoeozinoﬁlija, hipereozinoﬁlija, hipereozinoﬁliniai sindromai, alerginės ligos, infekcinės ligos, hematologinės ir neoplastinės ligos, ligos,
kuriomis sergant stebimas speciﬁnis organų pažeidimas,
imunologinės reakcijos, endokrininiai sutrikimai [4].
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Eozinoﬁlija gali būti skirstoma į reaktyviąją (antrinę)
ir kloninę, neoplastinę (pirminę). Trečiasis tipas – tai
idiopatiniai hipereozinoﬁlijos sindromai: heterogeninė ligų grupė, kuriai būdinga persistuojanti eozinoﬁlija
>1,5x10*9/l; nėra kitos galimos Eo kiekio kraujyje padidėjimo priežasties, yra organų pažeidimas. Pseudoeozinoﬁlija – procentinis Eo kiekio padidėjimas (kliniškai
nereikšmingas radinys). Kraujo eozinoﬁlijos dydis nebūtinai koreliuoja su audinių pažeidimo laipsniu, todėl
esant ryškiai eozinoﬁlijai organų taikinių pažeidimo
laipsnis ne visuomet bus didesnis, nei esant saikingai eozinoﬁlijai [4].
Reaktyvioji eozinoﬁlija yra dažniausia. Ja sergant, yra
aktyvinama Eo proliferacija ir gamyba. Šie procesai prasideda sergant alerginėmis, infekcinėmis ir kai kuriomis
vidaus organų ligomis. Nustačius reaktyviąją eozinoﬁliją, absoliutaus Eo kiekio padidėjimas yra medijuotas
IL-5 [5]. Taip pat šių reakcijų metu galima IL-3, IL-4
hiperprodukcija, o tai skatina imunoglobulino E (IgE)
padidėjimą [6].
Antra pagal dažnį eozinoﬁlijos priežastis išsivysčiusiose šalyse yra parazitinės infekcijos – helmintozės (Strongyloides stercoralis, apvaliosios kirmėlės, trichineliozė),
grybelinės infekcijos – aspergiliozė, kokcidioidomikozė.
Jos sudaro apie 8 proc. [7]. Sergant retrovirusine infekcija
(ŽIV-1), taip pat gali būti nustatomas padidėjęs Eo kiekis,
tačiau patogenezė nėra aiški.
Tam tikros ligos ir būklės irgi gali būti susijusios su
eozinoﬁlija, todėl, prieš atliekant tyrimus (pvz., KČ biopsiją), jos turėtų būti nustatytos. Pirmoje vietoje tarp šių
būklių yra antinksčių nepakankamumas. Pastebėta, kad
daliai pacientų, sergančių Addisono liga, Eo kiekis kraujyje būna padidėjęs. Taip yra dėl to, kad normaliai funkcionuojant antinksčių veiklai gliukokortikoidai slopina Eo
proliferaciją ir išgyvenamumą, tačiau sergant antinksčių
nepakankamumu Eo proliferacija nėra slopinama, todėl jų
kiekis kraujyje didėja [4].
Ligos, kurioms būdinga eozinofilija ir specifinis
organų pažeidimas: odos ligos (buliozinis pemfigoidas, herpetiforminis dermatitas), pulmonologinės ligos
(Churgo-Strausso sindromas – eozinoﬁlinė granuliomatozė su poliangitu, ūminė ir lėtinė eozinoﬁlinė pneumonija) [4]. Taip pat bronchopulmoninė aspergiliozė,
kuriai būdingas speciﬁnis klinikinis vaizdas. Pacientai
dažniausiai serga bronchektazine liga, laboratoriniais
tyrimais jiems nustatomas padidėjęs Aspergillus speciﬁnis IgE [8]. Virškinimo trakto, inkstų, reumatologinės,
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neurologinės ligos taip pat gali būti susijusios su eozinofilija.
Kita eozinoﬁlijos priežastis – tai hipereozinoﬁliniai
sindromai. Jie apibūdina grupę heterogeninių klinikinių sindromų. Šie sindromai nebūtinai rodo pirminę
hematologinę ligą ar neoplastinį sutrikimą. Hipereozinoﬁliniai sindromai yra retos būklės, kurioms apibūdinti svarbios 2 ypatybės – absoliuti hipereozinoﬁlija
(>1,5x109/l kraujo tyrime bent 2 kartus atliekant tyrimus iš eilės) bei organų disfunkcijos simptomai, susiję
su eozinoﬁlija, nepaaiškinami kitomis būklėmis [9–11].
Hipereozinoﬁliniai sindromai skirstomi į 6 potipius:
mieloproliferacinius, limfocitinius, persidengiančius,
asocijuotus, šeiminius ir idiopatinius. 1 pav. pateikiamas hipereozinoﬁlinių sindromų pasiskirstymas [19].
Kol nebuvo sukurta tikslesnių tyrimų metodų, hipereozinoﬁliniai sindromai buvo mažai suprantami ir dažniausiai apibūdinami kaip idiopatiniai. Patobulėjus
molekuliniams tyrimams, išsamiau buvo išnagrinėti dar
2 hipereozinoﬁlinių sindromų potipiai – limfocitinis ir
mieloproliferacinis [18].
Limfocitinį hipereozinoﬁlinį sindromą sukelia padidėjusios nenormalių ar kloninių Th2 populiacijos.
Eo nėra piktybinio klono dalis, tačiau jų kiekis didėja kaip reakcija į neoplazmą [12]. Limfocitinis klonas
skatina IL-5 gamybą, todėl progresuoja eozinoﬁlija.
Apie 5–25 proc. atvejų gali transformuotis į limfomą
ar leukemiją [13]. Diagnozei nustatyti būtina įrodyti,
kad eozinoﬁliją yra paveikusi pagausėjusi T ląstelių
populiacija [12]. Limfocitiniam hipereozinoﬁliniam
sindromui priskiriama epizodinė angioedema su eozinoﬁlija (Gleicho sindromas). Tai kas 28–32 dienas pasikartojanti dilgėlinė, angioedema, eozinoﬁlija, nustatomas CD3-CD4+ T limfocitų klonas, padidėjusi IgM
koncentracija.
Mieloproliferacinių hipereozinoﬁlinių sindromų
atvejais Eo reprezentuoja ląstelių populiaciją, kilusią iš
piktybinio klono. Klasikinis šio tipo eozinoﬁlijos variantas, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, yra ūminė mieloleukemija, kai nustatomos nenormalios eozinoﬁlinės ląstelės. Pagal PSO, diagnostikai
pakanka nustatyti citogenetinius pakitimus [12]. Esant
mieloproliferaciniam hipereozinoﬁliniam sindromui,
nustatoma geno 4q12 delecija, todėl vyksta FIP1L1-PDGFRA (trombocitų kilmės augimo faktoriaus receptoriaus alfa) aktyvavimas. Aktyvintas proteinas sugeba
paskatinti, aktyvinti eozinoﬁlinės kilmės ląsteles tarp
hemopoetinių pirmtakių ląstelių in vitro. Šis sutrikimas
žinomas dar kaip lėtinė eozinoﬁlinė leukemija [14].
Persidengiančių hipereozinoﬁlinių sindromų atveju
sunku diferencijuoti tarp vieno organo eozinoﬁlinio ir
multiorganinio pažeidimo (abiem atvejais galima eozinoﬁlija). Asocijuotų hipereozinoﬁlinių sindromų atveju
eozinoﬁlija yra antrinė (pvz., sergant helmintoze, navikais (tarp jų limfomomis). Šeiminiai hipereozinoﬁliniai sindromai yra labai reti, paveldimi autosominiu
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1 pav. ipereozinofilinių sindromų pasiskirstymas

12 proc.

13 proc.
54 proc.
16 proc.

0 proc.

5 proc.

Mieloproliferaciniai
Limfocitiniai
Persidengiantys
Sisiję su kitomis patologijomis
Šeiminiai

dominantiniu būdu. Literatūroje yra aprašyti 4 šeiminiai
ligos atvejai, kurie pasireiškė ne vienoje kartoje. Šis hipereozinoﬁlinis sindromas yra siejamas su 5q31-q33 lokuso regiono, koduojančio IL-3, IL-5, GM-KSF mutaciją. Šiems pacientams nustatoma anemija ir leukocitozė.
Apie pusė likusių sindromų atvejų – idiopatiniai hipereozinoﬁliniai sindromai. Esant seniai išsivysčiusiai eozinoﬁlijai ir negalint paaiškinti jos priežasties, pacientai
priskiriami kaip sergantys idiopatiniu hipereozinoﬁliniu
sindromu. Apibendrinti hipereozinoﬁliniai sindromai
pateikiami 1 lentelėje [15–21].
Eozinofilijos ir kitų su ja susijusių būklių bei ligų
diagnostika [22]:
● bendrasis kraujo tyrimas su leukograma, ląstelių morfologija (jei Eo ≥1,5–5x109/l, tyrimas kartojamas po
>1 mėnesio);
● tyrimas dėl parazitinių infekcijų (išmatų, serologiniai
ir kiti tyrimai, priklausomai nuo simptomų (vaizdinimo, biopsija, kt.);
● esant alerginių ligų simptomams – alergologinis ištyrimas (odos dūrio mėginiai, speciﬁniai IgE);
● KČ aspiracija ir biopsija, citogenetinis tyrimas; KČ
biopsija leidžia įvertinti, ar nėra mieloﬁbrozės, triptazė ir specialus dažymas CD117 ar tėkmės citometrijos
analizė leidžia įvertinti dėl mastocitozės;
● vitamino B12 kiekis (paneigti mieloproliferacines neoplazmas, autoimuninius limfoproliferacinius sindromus);
● vaizdinimo tyrimai (kompiuterinė tomograﬁja, ultragarso tyrimai) krūtinės ląstos ar pilvo srities dėl limfomos ar navikinio proceso;
● serumo troponinai ir elektrokardiograma / kardioechoskopija (įtariant Eo sukeltą miokarditą);
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1 lentelė. ipereozinofilinių sindromų apibendrinimas
Šeiminiai

Mieloproliferaciniai Limfocitiniai

Persidengiantys Asocijuoti

Kloninė eozinoﬁlija
● 4q12 intersticinė
delecija ≥FIP1l1–
PDGFRa fuzinė
tirozinkinazė
(FISH)
Rečiau:
● KIF5B-PDGFRA
● ETV6-PDGFRB
● PDGFRA taškinės
mutacijos
– D816V KIT-pozityvi sisteminė
mastocitozė
– Mielo- ar limfoproliferacijos su
FGFR1 ar JAK2

Sunku diferenci- ● >1,5x10e9/l ● Ypač reta
● Apie pusė
juoti tarp vieno
eozinoﬁlija
būklė,
likusių hiperorgano
● Eozinoﬁlija
paveldima
eozinoﬁlinių
eozinoﬁlinio
antrinė (pvz.,
autosominiu
sindromų
pažeidimo (pvz.,
helmintozės,
dominantiatvejų
astma) ir
navikai (tarp
niu būdu
● Hipereozinohipereozinoﬁjų limfomos), ● Fiksuotas ir
ﬁlinis sindrolinio sindromo
padidėjęs
tirtas šeimimas (neigiasu multiorganijautrumas
nis hiperema šeiminė
niu pažeidimu
vaistams)
ozinoﬁlinis
anamnezė,
(abiem
sindromo
daliai pacienatvejais galima
atvejis didetų stebimas
eozinoﬁlija)
lėje giminėlimfocitų
● Eozinoﬁlinis
je
klonas, būklė
gastritis
● Siejamas su
neprogresuo● Chur5q31-q33
ja)
go-Strausso
lokusu
sindromas
(IL-3, IL-5,
(eozinoﬁlinė
GM-KSF
granulomatozė
genai)
su poliangitu)

Limfocitinis klonas ≥
interleukinai (IL-5) ≥
eozinoﬁlija
● Indolentinė eiga
● Odos bėrimai
● Padidėjusi serumo
IgE koncentracija
● 5–25 proc. gali
transformuotis į
limfomą / leukemiją.
Epizodinė angioedema
su eozinoﬁlija
(Gleicho sindromas)
● Kas 28–32 dienas
pasikartojanti urtikarija, angioedema,
eozinoﬁlija
● CD3-CD4+ T limfocitų klonas
● Padidėjusi IgM koncentracija
● Gydymas nežinomas

Idiopatiniai

● plaučių funkcijos tyrimai, bronchoalveolinis lavažas
esant indikacijoms;
● molekuliniai periferinio kraujo tyrimai dėl genetinių
mutacijų (PDGFRA < PDGFRB ir FGFR1 genų persitvarkymo).
Taigi eozinoﬁlija kraujyje nustatoma, kai ji yra didesnė
nei 0,5x109/l kartotiniuose (>1 mėnesį) tyrimuose. Kliniki-

nė ligos išraiška dažniausiai yra pagrindinis raktas ieškant
eozinoﬁlijos priežasties. Tinkamas ligos simptomų, įvairių
diagnostinių tyrimų vertinimas yra svarbūs diagnozei patvirtinti [23]. Eozinoﬁlija yra sudėtinga organizmo būklė,
kuri gali būti susijusi su įvairiais sutrikimais. Nepaisant to,
kad reaktyvi eozinoﬁlija yra dažniausia, vertėtų atkreipti
dėmesį į pacientą varginančių simptomų visumą.
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Alergija jūros gėrybėms
yd alergologė ir klinikinė imunologė Ingrida Mačiulaitytė

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninės Pediatrijos centras

vadas
Pasaulyje suvartojant daugiau jūros gėrybių, daugiau
ﬁksuojama ir jų sukeliamų nepageidaujamų reakcijų.
Daugiausiai jūros gėrybių suvartojama Kinijoje, Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). 2009 metais
vienas amerikietis suvartodavo vidutiniškai apie 7,17 kg
jūros gėrybių per metus, iš jų 1,86 sudarė krevetės [1].
Jūros gėrybės (vėžiagyviai ir moliuskai) yra priskiriami
didžiajam alergenų aštuonetui. Šie didieji alergenai (pienas, kiaušiniai, žuvys, jūros gėrybės, riešutai, žemės riešutai, kviečiai, sojos) sukelia apie 90 proc. alerginių maisto
sukeliamų reakcijų. Nuo 2014 metų sausio 13 dienos šių
alergenų žymėjimo tvarka nurodyta ir Lietuvos Respublikos įstatymais (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 2011 metų spalio 25 diena). Jie ir
iš jų išgautos sudedamosios dalys privalo būtų žymimos
etiketėse [2].
Pagrindinis alergenas, kuris susijęs su alergija jūros
gėrybėms, yra tropomiozinas. Tropomiozino taip pat randama namų dulkių erkėse, tarakonuose ir apvaliosiose
kirmėlėse. Namų dulkių erkėse nustatomas tropomiozinas
chemine struktūra yra labai panašus į esantį jūros gėrybėse, todėl galimos kryžminės reakcijos tarp šių bestuburių
grupių.
Straipsnyje apžvelgsime paplitimą nepageidaujamų
alerginių reakcijų, kurios susijusios su jūros gėrybių vartojimu, galimas kryžmines reakcijas tarp įvairių bestuburių
grupių, kliniką ir pirmąją pagalbą.

pidemiologija
Nurodoma, kad apie 2 proc. bendrosios pasaulio populiacijos gyventojų yra jautrūs vėžiagyviams. Šis skaičius
tarp geograﬁnių regionų skiriasi. Singapūre atliktoje studijoje nustatyta, kad apie 5,3 proc. vaikų serga alergija
vėžiagyviams. Daugelis alergijų maistui (kiaušiniams,
pienui) yra išaugamos. Jautrumas jūros gėrybėms gali
išsivystyti bet kuriuo gyvenimo etapu ir išlikti visą gyvenimą [3].
Didesnis nepageidaujamų reakcijų į jūros gėrybes paplitimas yra šalyse, kuriose jos sudaro didžiąją dalį kasdienės mitybos [4]. JAV atliktame tyrime nustatyta, kad
jautrumas jūros gėrybėms dvigubai dažnesnis nei žemės
riešutams (6,5 mln.). Telefoninės apklausos duomenimis,
jautrumas jūros gėrybėms 5 kartus dažniau vargino su-
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augusiuosius nei vaikus [5]. Tarptautiniame tyrime buvo
apklausta 17 280 asmenų, kurių amžius svyravo nuo 20
iki 44 metų. Tyrimas buvo vykdomas 15-oje šalių. Apibendrinus duomenis, nustatyta, kad 2,3 proc. asmenų vargino
jautrumas krevetėms, 2,3 proc. – austrėms, 2,2 proc. – žuviai [6].
Prancūzijoje atliktame tyrime buvo tiriami pacientai,
kuriems buvo įtariama alergija maistui. Iš 580 pacientų
34 proc. buvo nustatytas jautrumas krabams, atlikus speciﬁnių imunoglobulinų E (IgE) tyrimus [7]. Pietų Afrikoje atliktame tyrime buvo tiriami asmenys, kuriuos vargino alergija jūros gėrybėms. Jautrumas buvo patvirtintas
50 proc. tiriamųjų (dauguma buvo alergiški krevetėms ir
krabams) [8].
Nors alergija jūros gėrybėms yra paplitusi Europoje,
JAV ir Australijoje, tačiau Azijos šalyse alerginės reakcijos vežiagyviams yra aktualesnė problema tarp įvairaus
amžiaus asmenų [9–11]. Tai leidžia pritarti nuomonei, kad
įsijautrinimas yra susijęs su kultūriniais mitybos įpročiais.
Įsijautrinimą skatina ne tik mityba, bet ir didelis kiekis
alergenų esančių ore.

lasifikacija
Jūros gėrybėms priskiriami 2 bestuburių gyvūnų tipai – moliuskai ir nariuotakojai. Vėžiagyviai priskiriami
nariuotakojų tipui, kaip ir vabzdžiai bei voragyviai. Ši
klasiﬁkacija gali paaiškinti molekulines ir klinikines kryžmines reakcijas tarp nariuotakojų. Moliuskai skirstomi į
dvigeldžius, pilvakojus ir galvakojus, šiai grupei priklauso midijos, austrės, jūrinės ausinukės, sraigės ir kalmarai
(1 pav.) [12].

iaukutinių alergenų struktūra ir biologinės savybės
Yra nustatyta ir apibūdinta apie 34 skirtingus vėžiagyvių alergenus [13]. Tačiau tik 3 rekombinantinius alergenus
galima nustatyti atlikus speciﬁnių IgE tyrimus (pvz., tropomiozino, arginino kinazės, sarkoplazminio tinklo Ca2+
jungiačio baltymo). Kiti baltymai – tai miozino lengvoji
grandinė, troponinas C, triofosfato izomerazė ir aktinas.
Pagrindiniai kiaukutinių alergenai pasižymi tam tikromis savybėmis: maža molekuline mase, dideliu tirpumu
vandenyje, temperatūros stabilumu ir atsparumu rūgščiai.
Beveik visi žinomi alergenai randami valgomosiose vėžiagyvių dalyse ir porcijose [14].
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1 pav. ažniausiai vartojamų jūros gėrybių klasifikacija
S

RIAI

KIAUKUTINIAI

V IA VIAI
R V

RA AS

uodosios tigrinės krevetės
Penaeus monodon

Rudosios krevetės
Penaeus aztecus

●

●

●

●

umblinis krabas
Scylla serrata

Karališkasis krabas
Paralithodes camtschaticus

MOLIUSKAI
OMARAS

VI

Pietinės uolos omaras
Jasus edwardsii

Amerikinis omaras
Homarus americanus

Pagrindiniai alergenai:
tropomiozinas (Pen m 1) – tai pagrindinis alergenas, kurio esama visose valgomosiose vėžiagyvių ir moliuskų
rūšyse. Daugiau kaip 60 proc. asmenų, kurie alergiški
vėžiagyviams, yra alergiški būtent tropomiozinui. Jis yra
spiralės formos dimerinis baltymas, kuris veikia troponino ir miozino sąveiką, reguliuodamas raumenų skaidulų
kontrakciją [15]. Molekulinė masė – 33–38 kDa. Atsparus karščiui. Daugelio bestuburių pirminė tropomiozino
struktūra yra panaši. Kiaukutinių ir moliuskų tropomiozino aminorūgščių seka sutampa apie 55–93 proc. Stuburinių tropomiozinas alerginių reakcijų nesukelia. Tiriant
asmenis, jautrius stuburinių gyvūnų mėsai, jautrumas
tropomiozinui nebuvo nustatytas, kituose tyrimuose
buvo tiriamos galimos kryžminės reakcijos tarp asmenų,
jautrių krevečių tropomiozinui, ir žinduolių tropomiozino – kryžminių reakcijų nebuvo nustatyta [16, 17];
arginino kinazė (Pen m 2) – nustatyta daugiau kaip 6
kiaukutinių ir 1 moliuskų rūšyse. Molekulinė masė –
40–42 kDa. Neatspari karščiui, tačiau gali sukelti IgE
surišimą. Atliktame tyrime jautrumas jūros gėrybėms dėl
įsijautrinimo arginino kinazei nustatytas 21–50 proc. suaugusiųjų ir 67 proc. vaikų [18, 19]. Kaip ir tropomiozinas, dalyvauja kryžminėse reakcijose;
miozino lengvoji grandinė (Pen m 3) – nustatoma lygiuosiuose raumenyse drauge su miozino sunkiąją grandine.
Molekulinė masė – 17–20 kDa. Atspari temperatūros
pokyčiams. Aptinkama 4 kiaukutinių rūšyse. Kol kas
trūksta duomenų apie šio alergeno sukeliamas kryžmines
reakcijas;
sarkoplazminio tinklo Ca2+ jungiantis baltymas. Molekulinė masė – 20 kDa, izoelektrinis taškas yra 5, net ir po

2019 / 1 (10)

IAI

aliosios midijos
Perna viridis

Šukutės
Pecten fumatus

PILVAKOJAI

Sraigė
Helix aspersa

ūrinė ausinukė
(Haliotis rubra)

GALVAKOJAI

Kalmaras
Sepioteuthis lessoniana

Aštuonkojai
(Octopus australis)

poveikio karščiu gali surišti IgE [18]. Pastebėta, kad alergijos jūros gėrybėms klinika, esant įsijautrinimui šiam
baltymui, yra sunkesnė [20]. Įsijautrinimas šiam baltymui atliekant speciﬁnių IgE nustatymą krevetėms, nustatytas 38,4 proc. (20 iš 52) ir dažniau vaikams – 74 proc.
(17 iš 23) [21];
● troponinas C (Cra c 6) – pirmą kartą nustatytas krevetėse,
tačiau svarbus tarakonų alergenas (Bla g 6, Per a 6). Yra
apie 20 kDa molekulinės masės, atsparumas karščiui dar
nėra išsamiai ištirtas. IgE surišimas mažesnis nei tropomiozino;
● triofosfato izomerazė Cra c 8 – nustatyta krevetėse (Cra
c 8), vėžiuose (Arc s 8) ir tarakonuose (Bla g TPI). Molekulinė masė – apie 28 kDa, spėjama, kad nėra stabili
karščiui [22]. Klinikinis ir imunologinis kryžminis reaktyvumas tarp įvairių bestuburių rūšių nėra nustatytas, o
aminorūgščių struktūra nėra išaiškinta.

ryžminės reakcijos tarp jūros gėrybių
Asmenys, jautrūs krevetėms, dažniausiai kliniškai reaguoja ir į kitus kiaukutinius. Pagrindinio alergeno tropomiozino struktūra tarp įvairių kiaukutinių sutampa apie
98 proc. (2 pav.) [23]. Kiaukutiniams alergiški asmenys
taip pat gali reaguoti į kai kurias moliuskų grupes. Atlikus
in vitro tyrimus 9 asmenims, alergiškiems kiaukutiniams,
nustatytas įsijautrinimas 10 moliuskų rūšių. Nors tyrimo
išvadose pabrėžiama, kad laboratorinis įsijautrinimas nenurodo klinikinio įsijautrinimo [24].
Atliktos studijos rodo, kad jautrumas krevetėms gali
būti speciﬁnis rūšiai. Kitose studijose nurodoma, kad galimos kryžminės reakcijos tarp krevečių ir kitų kiaukutinių
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2 pav. alimų kryžminių reakcijų dažnis tarp tos pačios maisto grupės
ALERGENAS

GALIMI ALERGENAI

R MINI R A I RI I A

Kiti ankštiniai augalai

Ankštinis augalas
Pupelės

emės riešutai
rūdai

ęšiai
iti grūdai
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proc

proc
viečiai
Riešutai
Graikinis riešutas

ryžminės
reakcijos

Miežiai

Rugiai
Kiti riešutai

ertoletijos

uvis

Anakardžiai

azdynų riešutai

proc

ita žuvis

proc

Lašiša
Vėžiagyviai

Plekšnė

revetės

Krabas

ardžuvė
iti vėžiagyviai

proc
Omaras
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

yra apie 38 proc., 14 proc. tarp kiaukutinių ir moliuskų ir
apie 49 proc. tarp moliuskų [25].

ryžminės reakcijos tarp kitų bestuburių
Esant įsijautrinimui namų dulkių erkėms ar tarakonams,
didysis alergenas yra tropomiozinas. D. pteronyssinus
(Der p 10) tropomiozinas 75–80 proc. panašus į krevečių ir
apie 65 proc. – į moliuskų tropomiozinus. Tokie alergenų
cheminiai panašumai leidžia įtarti galimą sensibilizaciją
kiaukutiniams be kontakto su jais [26].
Viename tyrime buvo tiriami 9 asmenys, priklausantys
žydų ortodoksų bendruomenei, kuriems religija draudžia
valgyti jūros gėrybes. Atlikus speciﬁnių IgE jūros gėrybėms tyrimą, nustatytas įsijautrinimas. Visi tiriamieji sirgo alergija namų dulkių erkėms, visiems buvo nustatytas
įsijautrinimas krevetėms, 7 asmenims – jautrumas tarakonams [27].
Kiti alergenai, tokie kaip sarkoplazmio tinklo Ca2 surišantis baltymas, arginino kinazė, miozino lengvoji grandinė, taip pat gali nulemti kryžmines reakcijas tarp namų
dulkių erkių ir kiaukutinių [28].
Manoma, kad speciﬁnė imunoterapija namų dulkių erkėms gali sustiprinti jautrumą jūros gėrybėms [29]. Kitame tyrime, kuriame speciﬁnė imunoterapija namų dulkių
erkėms buvo taikoma asmenims, kurie nebuvo įsijautrinę
krevetėms, po 3 metų speciﬁnės imunoterapijos tiriamieji
ir toliau galėjo valgyti jūros gėrybes [30]. Buvo atlikti
odos mėginiai ir peroraliniai provokaciniai mėginiai. Taigi trūksta įrodymų, kad taikant speciﬁnę imunoterapiją
namų dulkių erkėms galima pacientus įjautrinti jūros gėrybėms.
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Kryžminės reakcijos tarp kiaukutinių, moliuskų ir žuvies nėra nustatytos. Tačiau asmenims, kurie yra įsijautrinę apvaliajai kirmėlei Anisakis simplex, alerginės reakcijos gali pasireikšti suvalgius žuvies, kuri yra užteršta
šiomis kirmėlėmis [31]. Tropomiozinas nėra pagrindinis
alergenas, kuris gali nulemti kryžmines reakcijas, tačiau
tapatumas yra didelis – apie 74 proc.

Klinika
Alerginės reakcijos jūros gėrybėms gali varijuoti nuo
lengvos dilgėlinės iki gyvybei grėsmingos anaﬁlaksijos.
Dažniausiai reakcijos yra nulemtos IgE, išsivysto greitai,
gali sukelti virškinimo trakto, odos arba kvėpavimo takų
simptomus. Gali pasireikšti burnos alergijos sindromu,
kai dar valgant atsiranda burnos gleivinės deginimas,
dilgčiojimas ar niežulys [32]. Taip pat aprašoma klinikinių atvejų, kai jūros gėrybės sukelia baltymų skatinamą
enterokolitą, nuo maisto priklausomą, ﬁzinio krūvio skatinamą anaﬁlaksiją bei anaﬁlaksiją dėl sinerginės nesteroidinių vaistų nuo skausmo ir jūros gėrybių sąveikos.
Jūros gėrybių baltymai yra stiprūs alergenai. Alergines
reakcijas jie gali sukelti kontakto metu per odą ar įkvėpus.
Alergenų pasklinda ore verdant ir kepant jūros gėrybes.
Galimos reakcijos gali apsiriboti tik respiraciniais simptomais, odos pažeidimų ar anaﬁlaksinėmis reakcijomis.
Galimas ir profesinis įsijautrinimas, kai dirbama fabrikuose, kuriuose apdorojamos jūros gėrybės. Aprašoma, kad
2–36 proc. dirbančiųjų fabrikuose diagnozuojama profesinė bronchų astma. Apie 3–11 proc. asmenų nustatomas
profesinis kontaktinis dermatitas, kuris dažniausiai būna
sisteminis, ar dilgėlinė [33].
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Alergija jūros gėrybėms
iagnostikos galimybės

Apsaugos priemonės

Diagnostikai svarbi tiksli anamnezė apie įvykusį įvykį. Tai
padeda diferencijuoti tarp alerginių ar toksinių reakcijų. Reikia
atkreipti dėmesį į tai, kokios jūros gėrybės buvo valgytos, į suvartotą kiekį, per kiek laiko po kontakto išsivystė nepageidaujamos reakcijos, ar kiti drauge valgę asmenys jautė panašius
simptomus. Jei yra galimybė, būtina nurodyti kitus veiksnius,
tokius kaip ﬁzinis krūvis, alkoholis, vaistų (ypač nesteroidinių vaistų nuo uždegimo) vartojimas. Juos rekomenduojama
įtraukti atliekant provokacinius oralinius mėginius.
Vėliau atliekant odos dūrio, odos dūrio-dūrio mėginius
ar speciﬁnių IgE tyrimą patvirtinamos alerginės reakcijos. Atliekant odos dūrio mėginius naudojant komercinius
ekstraktus, galimos klaidingai neigiamos reakcijos, todėl
dažnai rekomenduojama atlikti peroralinius provokacinius
mėginius. Kai kuriuose tyrimuose nurodoma, kad, atliekant odos dūrio-dūrio mėginius su termiškai apdorotais
alergenais, tyrimo tikslumas gerai koreliuoja su peroralinio provokacinio mėginio atsakymais [34].

Nustačius alergiją, rekomenduojama griežtai vengti
nustatyto alergeno ir su juo susijusių kryžminių reakcijų. Rekomenduojama vengti lankytis jūros gėrybių
restoranuose, nes juose sunku išvengti kontakto su alergenais, galima didelė koncentracija ore, kai jie yra termiškai apdorojami.
Svarbiausias dalykas – sugebėjimas ne tik apsisaugoti
nuo kontakto su alergenu, bet ir mokėjimas suteikti pirmąją pagalbą išsivysčius alerginei reakcijai. Pirmoji pagalba – tai yra adrenalino injekcija į raumenis.
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Apibendrinimas
Alergija jūros gėrybėms – dažna ir nepageidaujamų
alerginių reakcijų sukelianti liga. Laiku jas diagnozavę
ir tinkamai informavę pacientus apie galimas kryžmines
reakcijas, apsaugosime juos nuo gyvybei grėsmingų reakcijų.

Visas literatūros sąrašas redakcijoje
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Alergija kviečiams
yd alergologė ir klinikinė imunologė Rūta Vėbrienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

žanga
Kviečiai (Triticum aestivum) mūsų mityboje yra vienas pagrindinių energijos šaltinių. Jie sudaryti iš angliavandenių (60–65 proc.), lipidų (1–2 proc.), baltymų
(10–14 proc.) ir vandens. Gliutenu vadinamas kviečiuose
esančių baltymų mišinys sudarytas iš gliadinų ir gliuteninų
(1 lentelė).
Gliuteno rekomenduojama vengti sergantiems celiakija ir kviečiams alergiškiems asmenims, tačiau tokia
dieta populiarėja ir tarp sveikos gyvensenos siekiančių
žmonių. Internete, žurnaluose, knygose, televizijos laidose pateikiama informacija, kad gliuteno vartojimas
gali sukelti autoimunines, psichines, virškinimo trakto
ligas, disbakteriozę, nevaisingumą ir kt. Daliai besilaikančiųjų tokios dietos savijauta iš tiesų pagerėja, nors
tyrimais nepavyksta nustatyti nei celiakijos, nei alergijos, todėl 2011 metais tokiai būklei apibūdinti buvo
sukurtas naujas terminas neceliakinis jautrumas gliute-

nui [1]. Deja, dažnai celiakija, alergija kviečiams ir neceliakinis jautrumas gliutenui yra suvokiami kaip viena
ir ta pati būklė. Straipsnyje aptarsime pagrindinius alergijos kviečiams aspektus.

pidemiologija
Alergija maistui yra visuomenėje didėjanti problema.
Apie 17 proc. Europos populiacijos mano, kad yra buvę,
o 6 proc., kad yra alergiški maisto produktams, tačiau
maisto alergijos momentinis sergamumas, patvirtintas
provokaciniais testais, yra mažesnis nei 1 proc. populiacijos [2]. Nors iš visų maisto produktų kviečių suvartojame daugiausiai, alergija kviečiams nėra tokia dažna kaip
alergija pienui, kiaušiniams, riešutams, žuvims ar jūros
gėrybėms [1]. Europos ir Lietuvos alergijos kviečiams
epidemiologiniai duomenys pateikiami 2 lentelėje.
Alergija kviečiams dažniausiai serga vaikai, ypač
jei primaitinimas kviečiais buvo pradėtas vėliau nei

1 lentelė. viečių baltymai
Vandenyje netirpūs baltymai

Vandenyje tirpūs baltymai

Prolaminai (alkoholyje tirpūs)

Gliuteninai (alkoholyje netirpūs)

Beta amilazė

Alfa gliadinai

Didelės molekulinės masės gliuteninai

Alfa amilazė / tripsino inhibitorius

Beta gliadinai

Mažos molekulinės masės gliuteninai

Lipidus transportuojantys baltymai

Gama gliadinai

Puroindolinai

Omega gliadinai

2 lentelė. Alergijos kviečiams epidemiologiniai duomenys uropoje ir ietuvoje ,
Sergamumas

Momentinis sergamumas

Tyrimais patvirtintas momentinis sergamumas

3,6 proc. (95 proc. PI 3,0–4,2)

1,5 proc. (95 proc. PI 1,3–1,8)

0,3 proc. (95 proc. PI 0,02–0,6)

≤1 metų

1,5–4,1

0,5–28,6

0,1–0,4

2–5 metų

1,0–4,1

0,4–28,6

0,1–0,3

6–17 metų

~1,0

0,4–28,6

–

≥18 metų

–

0,4–0,8

–

Europoje

Lietuvoje
6 mėnesių

0,1 proc. (0,0–0,5)

12 mėnesių

0,5 proc. (0,3–1,0)

PI – pasikliautinasis intervalas.
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nuo 6 mėnesių [5]. Manoma, kad suaugusieji serga
rečiau, nes vaikai 65 proc. atvejų alergiją kviečiams
išauga iki 12 metų [6]. Kita vertus, su maistu susijusi
ﬁzinio krūvio sukelta anaﬁlaksija dažniau diagnozuojama paaugliams ir suaugusiesiems [7]. Profesinė alergija
kviečiams nustatoma kepėjams, malūnininkams, grūdų
sandėlių darbuotojams. Jiems pasireiškia respiraciniai ligos simptomai. Kepėjų astma diagnozuojama 1–10 proc.,
o alerginis rinitas – 18–29 proc. kepėjų [7, 8].

tiologija ir patogenezė
Daugeliu atvejų alergija kviečiams pasireiškia dėl nuo
imunoglobulino E (IgE) priklausomų greitojo tipo padidėjusio jautrumo imuninių reakcijų. Dėl genetinio polinkio ir
aplinkos veiksnių sąveikos sutrikus maisto alergenų oralinei tolerancijai ir įsivyravus TH2 limfocitų aktyvinimui, B
limfocitai gamina alergenui speciﬁnius IgE. IgE jungiasi
prie putliųjų ląstelių ir bazoﬁlų. Į organizmą patekęs alergenas jungiasi su dviem speciﬁnėmis IgE molekulėmis,
kurios, susidarius tiltinei jungčiai, aktyvina putliųjų ląstelių ir bazoﬁlų mediatorių – histamino, trombocitus aktyvinančio faktoriaus, leukotrienų – išskyrimą.
Apie lėtojo tipo alerginių reakcijų kviečiams, ypač
pasireiškiančių eozinoﬁliniu gastritu ir eozinﬁliniu ezofagitu, patogenezę žinoma mažiau. Manoma, kad viena
pagrindinių priežasčių yra virškinimo trakto epitelio pakitimai. Sutrikus epitelio barjerinei funkcijai, imuninės
ląstelės daugiau sąveikauja su maisto alergenais, todėl
didėja įsijautrinimo tikimybė. Esant genetinei predispozicijai, epitelio ląstelės gamina užkrūčio liaukos stromos
limfopoetiną (angl. thymic stromal lymphopoietin), kuris
aktyvina Th2 limfocitus. Nustatyta, kad Th2 limfocitų išskiriami citokinai IL-13, IL-5 ir IL-4 sukelia uždegimą,
eozinoﬁliją ir audinių ﬁbrozinius pakitimus [7].
Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės imunologijos draugijų sąjungos (angl. World Health Organization
International Union of Immunological Societies) sąraše
nurodomi 33 kviečių alergenai. Deja, iki šiol yra išnagrinėta tik dalies jų reikšmė ir savybės.
Pagrindinis kviečio baltymas, sukeliantis alergines reakcijas, yra omega-5 gliadinas. Įsijautrinimas šiam baltymui
nustatomas sergantiems nuo kviečių priklausoma ﬁzinio
krūvio sukelta anaﬁlaksija, atopiniu dermatitu, kepėjų astma
ir patiriantiems kitas greitojo tipo nuo IgE priklausomas
alergines reakcijas į kviečius. Sergantiems kepėjų astma
ir alergija maistui pacientams dažnai nustatomas įsijautrinimas alfa amilazės inhibitoriams ir lipidų pernašos baltymams. Kviečių alergenai nurodyti 3 lentelėje.

Klinika
Alergija kviečiams gali pasireikšti įvairiais simptomais.
Ligos simptomų pobūdis gali priklausyti:
● nuo alergeno savybių (atsparumas terminiam apdorojimui ir skrandžio rūgštims, tirpumas);
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3 lentelė. viečių alergenai
Tri a 12

Proﬁlinas

Tri a 14

Nespeciﬁnis lipidų pernašos baltymas

Tri a 15

Monomerinės alfa amilazės inhibitorius

Tri a 17

Beta amilazė

Tri a 18

Agliutinino izolektinas

Tri a 19

Omega-5 gliadinas

Tri a 20

Gama gliadinas

Tri a 21

Alfa-beta gliadinas

Tri a 25

Tioredoksinas

Tri a 26

Didelės molekulinės masės gliuteninas

Tri a 27

Tiolio reduktazės homologas

Tri a 28

Dimerinis alfa amilazės inhibitorius

Tri a 29

Tetramerinis alfa amilazės inhibitorius
CM1 / CM2

Tri a 30

Tetramerinis alfa amilazės inhibitorius CM3

Tri a 31

Triofosfato izomerazė

Tri a 32

1-cis-peroksiredoksinas

Tri a 33

Serpinas

Tri a 34

Gliceraldehido-3-fosfato-dehidrogenazė

Tri a 35

Dehidrinas

Tri a 36

Mažos molekulinės masės gluteninas GluB3-23

Tri a 37

Alfa purationinas

Tri a 39

Į serino proteazės inhibitorių panašus baltymas

Tri a 40

Chloroforme / metanolyje tirpus 17-as baltymas (alfa amilazės inhibitorius)

Tri a 41

Mitochondrinis ubikvitino ligazės aktyviklis

Tri a 42

cDNR hipotetinis baltymas

Tri a 43

cDNR hipotetinis baltymas

Tri a 44

Endospermo perkėlimo pirmtakas

Tri a 45

Pailgėjimo faktorius 1

● nuo alergeno patekimo į organizmą kelio (kontaktas su
oda, įkvėpimas ar suvalgymas);
● nuo įsijautrinimo tipo (nuo IgE priklausomos ar lėtojo
tipo reakcijos);
● nuo aplinkybių, mažinančių slenkstį alerginei reakcijai
įvykti (pvz., ﬁzinis krūvis).
Alerginių reakcijų į kviečius skirstymas pavaizduotas
1 pav.
Dažniausios yra nuo IgE priklausomos alerginės reakcijos.
Po kviečių suvartojimo praėjus 1–2 val., jos gali pasireikšti
dilgėline, angioedema, odos paraudimu, niežuliu, vėmimu,
pilvo skausmais, kosuliu, balso kimimu, švokštimu, stridoru,
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1 pav. Alerginių reakcijų į kviečius skirstymas
Alergija kviečiams

Nuo Ig priklausoma

Alergija maistui

ilgėlinė ir ar
angioedema

Anafilaksija

Nuo Ig nepriklausoma

vėpavimo takų alergija

epėjų astma

Eozinofilinis ezofagitas

Eozinofilinis gastritas

epėjų rinitas

Nuo kviečių priklausoma fizinio krūvio sukelta anafilaksija
dusuliu, pasunkėjusiu kvėpavimu per nosį ar kelių simptomų deriniu, o sunkiausiais atvejais – anaﬁlaksija. Lėtojo
tipo reakcijos dažniausiai pasireiškia atopinio dermatito
paūmėjimu ar pilvo skausmais, tuštinimosi sutrikimais.
Įdomi alergijos kviečiams forma yra nuo maisto priklausoma ﬁzinio krūvio sukelta anaﬁlaksija. Nors tokią anaﬁlaksijos formą gali sukelti ir kiti maisto produktai, jautrumas kviečiams sergant šia liga nustatomas dažniausiai. Nuo
kviečių priklausomą ﬁzinio krūvio sukeltą anaﬁlaksiją sunku įtarti, nes jos simptomai pasireiškia tik jei kelias valandas
prieš ﬁzinį krūvį ligonis yra vartojęs kviečių, o ﬁzinis krūvis
ir maisto vartojimas atskirai gali nesukelti jokių simptomų.
Tiek pacientai, tiek gydytojai šios sąveikos gali nepastebėti
[10]. Anaﬁlaksines reakcijas gali pasunkinti ar sudaryti sąlygas joms įvykti ir kofaktoriai – aspirinas, alkoholis ar jų
derinys. Morten su bendraautoriais tyrė pacientus, kuriems
buvo įtarta nuo kviečių priklausoma ﬁzinio krūvio sukelta
anaﬁlaksija. Atlikus provokacinius testus tik su gliutenu, tyrimo rezultatas buvo teigiamas 48 proc. (12 iš 25) tiriamųjų,
su ﬁziniu krūviu ir gliutenu – 92 proc. (23 iš 25), su gliutenu
ir aspirinu – 84 proc. (21 iš 25), o gliutenu ir alkoholiu –
56 proc. (9 iš 19) tiriamųjų. Atliekant tyrimus su kofaktoriumi, alerginės reakcijos prasidėdavo suvartojus kelis kartus
mažesnį gliuteno kiekį (nuo 24 iki 4 g) [11].
Alergija kviečiams gali turėti visai kitokią išraišką, jei
alergenas į organizmą patenka ne per virškinimo traktą.
Sergant kepėjų astma, sensibilizacija vyksta miltų ar grūdų dulkėms patekus į kvėpavimo takus. Nors sergantieji
šia astmos forma kvietinius produktus valgyti gali, įkvėpę
kviečių miltų ar dulkių, jie jaučia alerginio rinito ar bronchų astmos simptomus. Kepėjų astma yra viena dažniausių profesinės astmos formų. Rizikos veiksnys kepėjams,
konditeriams, malūnų ir grūdų sandėlių darbuotojams yra
polinkis į atopiją [1, 8].
Pastaraisiais metais literatūroje aprašomi įsijautrinimo kviečiams per odą atvejai. Hidrolizuoti kviečių baltymai dažnai
dedami į kosmetikos priemones dėl odą drėkinančių savybių.
Nuo 2010 metų Japonijoje stebėtas kontaktinės dilgėlinės
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protrūkis dėl veido prausiklio naudojimo. Kobayashi su bendraautoriais atliko tyrimą, kuriame vertino, ar pacientai, reaguojantys į hidrolizuotus kviečių baltymus kosmetikoje, gali
vartoti kviečius kaip maisto produktą. Iš 35 tiriamųjų 9 reagavo
į hidrolizuotus kviečių baltymus maiste. Atlikus provokacinius
testus, jiems pasireiškė įvairaus pobūdžio sisteminių, taip pat ir
anaﬁlaksinių reakcijų [12]. Prancūzijoje aprašytas anaﬁlaksijos
atvejis kosmetikos fabriko darbuotojui, kuris valė kremo talpą.
Reakcija įvyko nepaisant naudotų darbo apsaugos priemonių.
Atlikus tyrimus, pacientui nustatytas įsijautrinimas tritizoliui,
kuris yra gaminamas iš kviečių baltymų [13].
4 lentelėje palyginamos pagrindinės alergijos kviečiams
klinikinės formos.

iagnostika
Diagnozuojant alergiją maistui, labai svarbūs detalūs
anamnezės duomenys:
● kokie produktai galimai sukėlė reakciją;
● įvykių chronologija (greitojo ir lėtojo tipo reakcijoms atskirti);
● simptomai, jų sunkumas ir trukmė;
● rizikos veiksniai;
● asmeninė ir šeimos alerginių ligų anamnezė;
● gretutinės ligos.
Įvertinus buvusių reakcijų pobūdį, sunkumą, greitį,
atliekami alerginiai testai. Standartinis ištyrimo algoritmas
įtariant alergiją maistui pateikiamas 2 pav.
Odos lopo, dūrio ir speciﬁnių IgE testų jautrumas ir speciﬁškumas tiriant dėl alergijos kviečiams nurodyti 5 lentelėje.
Soares-Weiser ir bendraautorių metaanalizės duomenimis, odos dūrio mėginys kviečiams buvo statistiškai reikšmingai (p<0,01) speciﬁškesnis, nei speciﬁnių IgE kraujyje
nustatymas. Tyrėjų skaičiavimais, iš 100 kviečiams alergiškų asmenų speciﬁnių IgE tyrimu nustatytume 11 atvejų
daugiau nei odos dūrio mėginiu, o tirdami 100 kviečiams
nealergiškų asmenų gautume 31 klaidingai teigiamą rezultatą [16].
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Alergija kviečiams
4 lentelė. Pagrindinės alergijos kviečiams klinikinės formos
Greitojo tipo nuo IgE priklausomos reakcijos

Nuo kviečių priklausoma ﬁzinio krūvio Kepėjų astma
sukelta anaﬁlaksija

Įsijautrinimas
alergenui

Įsijautrinimas karščiui ir virškinimui atspariems baltymams per
virškinimo traktą arba odą

Įsijautrinimas omega-5 gliadinui per
virškinimo traktą

Sergančiųjų
pasiskirstymas

Kūdikiai, vaikai, suaugusieji –
rečiau

Kepėjai, kiti darbuotojai, kontaktuojantys
Suaugusieji, paaugliai
su miltais ar grūdų
dulkėmis

Kontaktinė
dilgėlinė

Įsijautrinimas vandenyĮsijautrinimas nauje tirpiems alergenams
dojant kosmetikos
įkvėpus kvietinių miltų
produktus ant odos
ar dulkių
Paaugliai, suaugusieji

Gliadinai, didelės molekulinės masės gliuteninai, mažos
Kviečių alergenai
molekulinės masės gliuteninai,
alfa amilazės inhibitoriai

Omega-5 gliadinas,
lipidų pernašos baltymai (Tri a 14)

Derinys kelių alergenų
iš: Tri a 27, 28, 29,
39, 32, alfa amilazės
inhibitoriai

Hidrolizuoti kviečių
baltymai,
gliutenas

Alergeno atsparumas terminiam
apdorojimui

Didelis

Didelis

Mažas

Didelis?

Alergeno atsparuDidelis
mas virškinimui

Didelis

Mažas

Nežinoma

Produktai, sukeliantys alergines
reakcijas

Kviečiai, suvalgyti
prieš ﬁzinį krūvį

Hidrolizuotas
Kviečių dulkės ir miltai gliutenas kosmetikos
produktuose

Simptomai

Visi kviečių produktai
Pasireiškia per kelias minutes ar
kelias valandas nuo kontakto.
Galimos sunkios, sisteminės,
anaﬁlaksinės reakcijos, pasireiškiančios gleivinių ir odos
(dilgėlinė, angioedema, dermatitas), kvėpavimo takų, virškinimo
trakto ar širdies ir kraujagyslių
sistemos simptomais
Galimos vėlyvos reakcijos:
atopinio dermatito paūmėjimas,
virškinimo trakto simptomai

Alergeno pašalinimas

Nevalgyti kviečių

Dilgėlinė panaudojus
kosmetikos produktą,
Po kelių valandų nuo
Greitai pasireiškianti
kurio sudėtyje yra
kontakto pasireiškia
dilgėlinė, angioedema
hidrolizuotų kviečių
kvėpavimo takų simpir / ar anaﬁlaksijos
baltymų. Galimos
tomai (rinokonjunktyvipožymiai
sisteminės reakcijos į
tas, astma)
hidrolizuotus kviečių
baltymus maiste

Nevalgyti kviečių
(visai arba 6 val. iki
numatomo ﬁzinio
krūvio)

Odos dūrio mėginiai ir speciﬁniai IgE testai yra informatyvesni įtariant greitojo tipo alergines reakcijas. Pacientams, kuriems įtariama lėtojo tipo alergija, kai kurie tyrėjai
siūlo atlikti odos lopo testus su maistu [17]. Kadangi tokie
tyrimai nėra standartizuoti ir trūksta didelės apimties studijų, įrodančių jų naudą, kol kas odos lopo testai su maisto produktais nėra įtraukti į tarptautines maisto alergijos
diagnostikos rekomendacijas [15].
Jei įvertinus anamnezės duomenis ir atlikus alerginius testus
kyla abejonių, auksinis standartas maisto alergijos diagnostikoje yra dvigubai akli, placebu kontroliuojami provokaciniai
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Apsauginės priemonės
ir kontakto vengimas
darbo aplinkoje

Nevartoti kosmetikos
produktų, kurių sudėtyje yra hidrolizuotų
kviečių baltymų.
Jei yra buvusių
sisteminių reakcijų,
vengti kviečių maiste

oraliniai mėginiai. Jie atliekami po 2–4 savaičių eliminacinės
dietos. Jei per šį laikotarpį ligonio būklė nepagerėja, alergija
pašalintam produktui yra mažai tikėtina. Provokacinio testo
tikslas – galutinai patvirtinti ar paneigti alergiją maisto produktui, pacientui suvartojus maisto produktą ir stebint dėl alergijos požymių atsikartojimo. Jei pacientui įtariama nuo maisto
priklausoma ﬁzinio krūvio sukelta anaﬁlaksija, provokacinis
testas gali būti atliekamas kartu su ﬁziniu krūviu [11, 15].
Įtariant eozinoﬁlines gastropatijas, rekomenduojama atlikti ne tik alerginius testus, bet ir ﬁbroezofagogastroduodenoskopinį tyrimą su 2–4 biopsijomis iš proksimalinės
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Alergija kviečiams
2 pav. Ištyrimo algoritmas įtarus alergiją maistui
tariama alergija maistui

tariama gyvybei pavojinga reakcija

tariama greitojo ar lėtojo tipo reakcija

Specifiniai Ig arba odos dūrio mėginiai

Specifiniai Ig arba odos dūrio mėginiai

Teigiami
liminacinė dieta

Neigiami

Teigiami

Neigiami

Provokacinis testas

Specifinis maisto
alergenas

Nėra įtariamo maisto
produkto

Specifinė eliminacinė
dieta

ieta be dažniausių
alergenų
oligoalerginė

Provokacinis testas

Provokacinis testas

Provokacinis testas

ir distalinės stemplės dalies eozinoﬁli- 5 lentelė. Alerginių testų jautrumas ir specifiškumas tiriant dėl alergijos kviečiams
jai įvertinti. Tyrimą rekomenduojama
Testas
Jautrumas
Speciﬁškumas
atlikti po 6 savaičių gydymo protonų
Odos lopo testas
26 proc. (16–40 proc.)
89 proc. (82–94 proc.)
siurblio inhibitoriais gastroezofaginio
reﬂiukso sukeltai eozinoﬁlijai atmesOdos dūrio testas
73 proc. (56–85 proc.)
73 proc. (48–89 proc.)
ti [15]. Įtariant kepėjų astmą, be odos
Speciﬁniai IgE
83 proc. (69–92 proc.)
43 proc. (20–69 proc.)
dūrio testų ir speciﬁnių IgE nustatymo,
atliekami funkciniai kvėpavimo tyrimaiste, aplinkoje, kosmetikos produktuose ar bet kokia
mai, o kai kuriose klinikose – ir inhaliaciniai provokaciforma (4 lentelė). Skirtingai nei sergant celiakija, neniai testai su standartizuotais kviečių alergenais [8].
reikia vengti visų gliuteno turinčių kultūrų. Kviečiams
Rinkoje siūloma daugybė alternatyvių būdų alergijai
alergiški asmenys į rugius ir miežius reaguoja retai, o
maistui nustatyti. Tyrimai biorezonanso, kineziologijos,
į avižas – labai retai. Vengti kitų grūdinių kultūrų dėl
iridologijos, plaukų analizės, citotoksiniais ar IgG ir IgG4
alergijos kviečiams rekomenduojama tik pastebėjus reantikūnų nustatymo metodais nėra validuoti ir Europos
akcijų [18].
alergologų ir klinikinių imunologų akademija nerekomenduoja tokius tyrimus atlikti specialistams klinikinėje prakApibendrinimas
tikoje [15].

Gydymas
Pagrindinis alergijos kviečiams gydymo būdas yra
kontakto su kviečiais vengimas. Priklausomai nuo klinikinės formos, gali būti rekomenduojama vengti kviečių
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Kviečiams dažniau alergiški vaikai. Ligos simptomai
yra įvairūs ir priklauso nuo kontakto su alergenu būdo.
Liga diagnozuojama atlikus odos dūrio ir / ar IgE tyrimus,
provokacinius testus. Pagrindinis gydymo būdas – eliminacinė dieta.
4. Dubakiene R, Rudzeviciene O, Butiene I, et al. Studies on early allergic sensitization in the Lithuanian birth cohort. ScientiﬁcWorldJournal. 2012; 2012: 1-6.
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Alergija garstyčioms
yd alergologė ir klinikinė imunologė Miglė uprienė

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Alergologijos centras

vadas

1 pav. arstyčios

Sergamumas alerginėmis ligomis, tarp jų ir alergija maistui, pasaulyje didėja. Nustatyta daugybė maisto alergenų,
bet tik kai kurie jų apibūdinami kaip vieni pagrindinių, dažniausiai sukeliančių alergines reakcijas [1]. Vadovaujantis
nuo 2014 metų gruodžio 13 dienos įsigaliojusio 2011 metų
spalio 25 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo
vartotojams <...> nuostatomis, ženklinant fasuotus maisto
produktus, visas alergiją ar netoleravimą sukeliančias medžiagas ir produktus ar pagalbines perdirbimo medžiagas,
ar medžiagas, sukeliančias alergijas ar netoleravimą, naudojamas gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančias
galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu, būtina nurodyti sudedamųjų medžiagų sąraše, aiškiai pateikiant alergiją ar netoleravimą sukeliančios medžiagos arba produkto
pavadinimą [2]. Be to, yra pareiga pateikti informaciją ir
apie nefasuotų maisto produktų, įskaitant viešojo maitinimo įmonių tiekiamų maisto produktų (patiekalų), sudėtyje
esančias alergiją ar netoleravimą sukeliančias medžiagas
arba produktus [2]. Teisės akte išskiriama 14 grupių alergiją
ar netoleravimą sukeliančių medžiagų arba produktų. Garstyčios ir jų produktai priklauso vienai šių grupių.

Apie garstyčias
Garstyčios yra vienas seniausių prieskonių, kuris buvo
žinomas Kinijoje jau prieš 3000 metų. Jos, kaip prieskoniniai ir vaistiniai augalai, buvo naudojamos Graikijoje ir
Romoje, o vėliau, išmokus išgauti aliejų, pradėtos auginti
ir kaip aliejiniai augalai. Graikijos ir Romos gyventojai
manė, kad maltos garstyčios ne tik pagerina patiekalų skonį, bet ir pagelbsti virškinimui, net nuskaidrina protą [3].
Antikos laikais buvo pradėta ruošti ir skystąsias garstyčias. Amžiams bėgant, garstyčių receptai tobulėjo, tačiau
paruošimo technologija mažai keitėsi – sumaltos garstyčių
sėklos maišomos su vandeniu, vynuogių sultimis ar vynu,
actu, gardinamos cukrumi, druska, tada brinkinamos, pertrinamos, brandinamos ir išpilstomos į indus.
Dabar garstyčios ir iš jų pagaminti padažai, aliejus yra
nepakeičiama daugelio pasaulio valstybių nacionalinių patiekalų sudėtinė dalis. Garstyčių padažo skonis ir aštrumas
priklauso nuo jų rūšies, auginimo sąlygų ir kitų sudedamųjų dalių. Garstyčios gardinamos, aromatizuojamos ir
dažomos naudojant įvairius priedus (laurų lapus, pipirus,
česnakus, žalumynines prieskonines daržoves, kt.), garstyčių dedama konservuojant daržoves, jomis skaninami
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Asmeninio albumo nuotr.

marinatai, jos yra salotų užpilų ir majonezų sudėtinė dalis.
Be to, nuo seno liaudies medicinoje naudojamos garstyčių
sėklos ir iš jų gautas eterinis aliejus, trauklapiai [4].

arstyčių rūšys
Garstyčios (1 pav.) priklauso Bastutinių šeimai (Brassicaceae), kuri turi daugiau kaip 3 200 rūšių ir 375 genčių
[5]. Geriausiai žinomos yra 3 garstyčių rūšys:
● baltosios garstyčios (Brassica alba; sin. Brassica hirta,
Sinapis alba), dar vadinamos geltonosiomis arba angliškosiomis garstyčiomis. Lietuvoje baltosios garstyčios yra
žinomos ir seniai auginamos. Jos yra vienmečiai žoliniai
augalai, kurių stiebas status, 20–50 (100) cm aukščio,
šakotas, plikas arba apaugęs šiurkščiais plaukeliais [6].
Lapai stambiais dantytais kraštais. Žiedai šviesiai geltoni. Žiedynas – skėtiška, žydėjimo metu pailgėjanti
kekė. Vaisius – plona, plaukuota ankštara, kurioje būna
apvalios, aliejingos sėklos. Kaip prieskonis naudojamos
sėklos, kurios iš visų garstyčių rūšių yra pačios stambiausios, šviesiai geltonos arba šiaudų spalvos, aštraus
skonio. Sėklose yra 30 proc. baltymų, 29 proc. aliejaus,
16 proc. angliavandenių ir kitų medžiagų [5]. Šios rūšies garstyčios yra bekvapės, todėl, ruošiant valgomąsias garstyčias, jos aromatizuojamos pridedant priedų ar
prieskonių. Baltosios garstyčios yra paplitusios Azijoje,
Graikijoje, Afrikoje, Naujojoje Zelandijoje;
● juodosios garstyčios (Brassica nigra; sin. Sinapis nigra,
Brassica sinapioides), dar vadinamos tikrosiomis arba
prancūziškosiomis garstyčiomis. Juodosios garstyčios išoriškai yra panašios į baltąsias, tik smulkesnės.
Sunokusios sėklos yra geltonai rudos arba netgi juodos
spalvos. Sėklose yra 26 proc. baltymų, 32 proc. aliejaus,
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Alergija garstyčioms
1 lentelė. arstyčių alergenai
Alergenas

Molekulinė masė
(kDa)

Baltymų šeima

Rūšys

Sin a 1

14

2S albuminas, kaupimo baltymas

S. alba

Sin a 2

51

11S globulinas, kaupimo baltymas

S. alba

Sin a 3

12,3

Nespeciﬁnis lipidų pernašos baltymas

S. alba

Sin a 4

13/14

Proﬁlinas

S. alba

Bra j 1

14

2S albuminas, kaupimo baltymas

B. juncea

12 proc. angliavandenių ir kitų medžiagų [5]. Šios rūšies garstyčios yra aromatingesnės, o skoniu ir aromatu
primena krienus. Juodosios garstyčios, maišomos atitinkamomis proporcijomis su baltosiomis, suteikia valgomosioms garstyčioms būdingą skonį ir aromatą [3].
Juodosios garstyčios auginamos Prancūzijoje, Italijoje,
Rumunijoje, Turkijoje, Anglijoje;
● rudosios garstyčios (Brassica juncea; sin. Br. integrifolia), dar vadinamos rytietiškomis, indiškomis ir kt. Rudųjų garstyčių sėklos skoniu panašios į juodąsias garstyčias, yra pailgos ir raudonai rudos arba tamsiai rudos
spalvos. Sėklose yra 23 proc. baltymų, 36 proc. aliejaus,
18 proc. angliavandenių ir kitų medžiagų [5]. Jos naudojamos gaminant majonezą, įvairius padažus ir užpilus.
Iš rudųjų garstyčių yra spaudžiamas puikios kokybės
aliejus, naudojamas kaip priedas įvairiems patiekalams.
Rudosios garstyčios auginamos Kanadoje, Rusijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Alergijos garstyčioms paplitimas ir
klinikiniai požymiai
Alergija garstyčioms – padidėjęs imuninis organizmo atsakas į garstyčias. Garstyčios sukelia nuo IgE priklausomas
alergines reakcijas. Alergija garstyčioms aprašyta gana neseniai. Panconesi su bendraautoriais 1980 metais aprašė pirmąjį
anaﬁlaksijos atvejį, kurį sukėlė picoje buvusios garstyčios [7].
Pastaraisiais metais alergiškų garstyčioms žmonių Europoje daugėja, todėl tai tampa svarbia sveikatos problema. Alergija garstyčioms sudaro 1,1 proc. iš maisto alergijų tarp vaikų ir apie 6–7 proc. tarp visų maisto alergijų [5].
Alergijos maistui paplitimas priklauso nuo šalies valgymo
įpročių, žmonių gyvenimo būdo [8]. Alergija garstyčioms
dažna Prancūzijoje, kuri yra pagrindinė garstyčių gamintoja ir vartotoja Europoje [7]. Garstyčios yra ketvirtas pagal
dažnį maisto alergiją sukeliantis alergenas Prancūzijoje po
pieno, kiaušinių ir žemės riešutų [5].
Alerginės reakcijos į maistą, nepriklausomai nuo jų mechanizmo, gali lemti įvairius klinikinius požymius odoje,
virškinimo trakte, kvėpavimo organuose, rečiau – kituose organuose [9]. Garstyčios gali sukelti maisto alergijos
simptomus tiek kūdikiams, tiek suaugusiems žmonėms.
Alerginės reakcijos į garstyčias gali būti įvairios: nuo
lengvų (pvz., niežulio, dilgėlinio bėrimo) iki sunkių, gyvybei pavojingų reakcijų (pvz., anaﬁlaksijos) [7, 10, 11].
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Rekomenduojama pacientus, kuriems nustatyta idiopatinė
anaﬁlaksija, tirti dėl galimos alergijos garstyčioms [5, 12].
Garstyčios gali sukelti ir kontaktinį dermatitą [13].

arstyčių alergenai
Alergologijoje molekulinė diagnostika svarbi pirminiam
įsijautrinimui ir kryžminėms reakcijoms į panašią baltymo
struktūrą atskirti, alerginių reakcijų rizikai įvertinti.
Yra nustatyti 4 pagrindiniai baltųjų garstyčių (S. alba) alergenai: Sin a 1 – 2S albuminas, 14 kDa, Sin a 2 – 11S globulinas, 51 kDa, Sin a 3 – nespeciﬁnis lipidų pernašos baltymas, 12
kDa ir Sin a 4 – proﬁlinas, 13–14 kDa [5, 7, 14, 15]. Pagrindinis
rudųjų garstyčių (B. juncea) alergenas – Bra j 1 [5, 7, 14]. Duomenys apie garstyčių alergenus pateikti 1 lentelėje [5].
Sin a 1 priklauso 2S albuminų kaupimo baltymams. 2S albuminai – grupė sėklų kaupimo baltymų, kurie yra svarbūs
daugeliui svarbiausių augalų funkcijų. Sin a 1 (iš S. alba),
Bra j 1 (iš B. juncea), Ric c1 (iš Ricinus communis), Ber e1
(iš braziliškųjų riešutų) ir Sesi 1 (iš Sesamum indicum) yra
svarbiausi identiﬁkuoti alergenai, klasiﬁkuojami kaip 2S albuminai [5]. Nustatyta, kad Sin a 1 yra stipriausias ir diagnostikai svarbiausias baltųjų garstyčių sėklų alergenas [5, 7, 14].
Sin a 2 – tai antras svarbus alergenas, priklausantis 11S globulinų šeimai, naudojamas kaip simptomų sunkumo numatymo
žymuo [5]. Kiti du alergenai, Sin a 3 ir Sin a 4, priklauso skirtingoms panalergenų šeimoms: Sin a 3 priklauso nespeciﬁnių
lipidų pernašos baltymų šeimai, o Sin a 4 – augalų proﬁlinų
šeimai. Bra j 1 priklauso 2S albuminų šeimai ir yra labai susijęs
su Sin a 1. Žmonės, alergiški baltosioms garstyčioms, taip pat
yra jautrūs ir rudosioms [5]. Dauguma garstyčių alergenų yra
karščiui ir virškinimui atsparūs, susiję su sunkiomis sisteminėmis reakcijomis [7]. Kryžminės reakcijos tarp garstyčių ir kitų
Brassicaceae šeimos atstovų retos [5]. Manoma, kad alergija
garstyčioms yra susijusi su alergija kiečiams (garstyčių ir kiečių alergijos sindromas) [7].

Apibendrinimas
Garstyčios – daugelio fasuotų ir nefasuotų maisto produktų slapta sudėtinė dalis, galinti sukelti gyvybei grėsmingas alergines reakcijas. Speciﬁnio alergijos garstyčioms gydymo nėra, todėl vienintelė išeitis garstyčioms
alergiškiems žmonėms yra apriboti dietą, vengti garstyčių
ir jų turinčių produktų.
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Šeimos gydytojų vaidmuo
diagnozuojant alergiją vaistams
yd alergologė ir klinikinė imunologė Neringa Stirbienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika

vadas
Vaistų sukeliamos nepageidaujamos reakcijos, iš jų ir
padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistus, gali būti imuninės (alerginės) arba neimuninės kilmės. Alergija vaistams
vadinamos tik tos reakcijos, kurių imunologinis pasireiškimo mechanizmas (dėl vaistui speciﬁnių antikūnų ar
T limfocitų) yra įrodytas. Kol nėra įrodyta alergija vaistui,
rekomenduojama vartoti terminą padidėjusio jautrumo reakcijos [1]. Dauguma pacientų nurodytų padidėjusio jautrumo reakcijų vaistams nepatvirtinama, tačiau dažnai jos
turi įtaką parenkant vaistą pacientams ir jų sveikatai. Svarbu atskirti padidėjusio jautrumo reakcijas į vaistus nuo kitų
vaistų sukeliamų nepageidaujamų reakcijų, ne tik siekiant
išvengti gyvybei pavojingų reakcijų, bet ir sumažinant
padidėjusio jautrumo reakcijų į vaistus hiperdiagnostiką.
Šeimos gydytojai dažnai būna pirmieji sveikatos priežiūros specialistai, su kuriais susiduria nepageidaujamą reakciją į vaistą patyrę pacientai. Šeimos gydytojų vaidmuo
labai svarbus dar ir dėl to, kad jie sprendžia, ar reikalingas
tolesnis ištyrimas dėl galimos alergijos vaistams, ir turi paskirti tinkamą alternatyvų vaistą. Su padidėjusio jautrumo
reakcijomis į vaistą klinikinėje praktikoje susiduria ir kiti
gydytojai, todėl straipsnyje pateikiama informacija gali
būti naudinga ir jiems.

Padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistą
Pasaulio sveikatos organizacija nepageidaujamas reakcijas į vaistus rekomenduoja klasiﬁkuoti į 6 tipus: A
(angl. Augmented) tipo reakcijos yra nuspėjamos, priklauso nuo dozės ir išsivysto dėl perdozavimo ar farmakologinio vaisto veikimo; B (angl. Bizzare) tipo reakcijos yra
nenuspėjamos, nepriklauso nuo vaisto dozės, išsivysto
vartojant įprastines gydymui skirtas dozes ir gali būti pavojingos gyvybei; C (angl. Chronic) tipo reakcijos yra susijusios su ilgalaikiu vaisto vartojimu; D (angl. Delayed)
tipo reakcijos išsivysto po tam tikro laiko nuo vaisto nutraukimo; E (angl. End of use) tipo reakcijos išsivysto dėl
vaisto vartojimo nutraukimo; F (angl. Failure) tipo reakcijos – tai nesėkmingas gydymas [2]. A tipo reakcijos į vaistus yra dažniausios. Jos pasireiškia 70–80 proc. atvejų, o
padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistus priklauso B tipo
reakcijoms ir gali būti imuninės arba neimuninės kilmės.
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Alergija vaistams vadinamos tik tos reakcijos, kurių imunologinis pasireiškimo mechanizmas (dėl vaistui speciﬁnių antikūnų ar T limfocitų) yra įrodytas [1]. A ir B tipo
reakcijos į vaistus plačiau apibūdintos 1 pav.
Padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistus klasiﬁkuojamos pagal pasireiškimo laiką nuo paskutinės vartotos
vaisto dozės į greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijas
(pasireiškia per 1 val. nuo paskutinės vaisto dozės) ir lėtojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijos (pasireiškia vėliau
nei po 1 val.). Greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijų
išsivystymą dažniausiai lemia su imunoglobulinu E (IgE)
susiję mechanizmai, lėtojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijų – T limfocitai, tačiau gali būti ir kiti mechanizmai [1].
Klasiﬁkacija pagal reakcijų pasireiškimo laiką turi trūkumų dėl sutartos 1 val. ribos. Remiantis anamneze, dažnai
gali būti sunku nustatyti pirmųjų vaistų alergijos simptomų pradžią, be to, vaisto skyrimo būdas gali turėti reikšmės padidėjusio jautrumo reakcijos pasireiškimo laikui.
Pavyzdžiui, suleidus antibiotikų į veną, anaﬁlaksija gali
išsivystyti per kelias minutes, o išgėrus – po 1–2 val. Jei
padidėjusio jautrumo reakciją sukelia vaisto metabolitas,
gali prireikti 2 val. jam susiformuoti, todėl IgE sukeliama
anaﬁlaksija gali išsivystyti vėliau nei po 1 val. nuo vaisto
vartojimo. Kofaktoriai, tokie kaip ﬁzinis krūvis, valgymas,
alkoholis, kiti kartu vartojami vaistai, gali pagreitinti arba
palėtinti padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistą išsivystymą [1].
Padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistą gali būti sukeltos ir ne imunologinių mechanizmų, pavyzdžiui, kryžminių padidėjusio jautrumo reakcijų į nesteroidinius vaistus
nuo uždegimo (NVNU) atveju, veikiančių per ciklooksigenazės slopinimą [3].
Pacientų nurodomos padidėjusio jautrumo reakcijos į
vaistus yra dažna problema kasdienėje klinikinėje praktikoje, turinti įtaką vaistų paskyrimui ir bendrai paciento
sveikatai. Pacientui nurodžius alergiją vaistui, skiriami
alternatyvūs medikamentai, kurie gali būti toksiškesni,
mažiau efektyvūs ir brangesni, todėl didėja sergamumas,
mirtingumas ir ekonominės išlaidos [1, 4]. Pacientams,
kuriems nurodyta alergija penicilinui, didesnė rizika būti
gydomiems daugiau nei vienu antibiotiku per metus, dažnai antrojo pasirinkimo antibiotiku, didesnė rizika lankytis pas šeimos gydytoją daugiau nei 4 kartus per metus, o
hospitalizuotiems – ilgesnė gydymo ligoninėje trukmė ir
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1 pav. Nepageidaujamų vaistų reiškinių klasifikacija

Nepageidaujamos vaistų reakcijos
A tipo

tipo
Padidėjęs jautrumas

Toksiškumas
Pvz ,
kraujavimas dėl
antikoaguliantų

Nepageidaujami Sąveikos su
poveikiai
kitais vaistais
Pvz ,
mieguistumas dėl
anti istamininių
vaistų

Pvz , teofilino
toksiškumas
dėl cimetidino
sukelto
metabolizmo
slopinimo

Alergija

Sukeltos ne su imunine sistema susijusių mec anizmų

Imuninės
sistemos
sukeltos per

Specifinius Ig
Pvz , amoksicilino
sukelta anafilaksija

Pseudoalergija
T limfocitus

Pvz , alopurinolio
sukelta toksinė
epidermio nekrolizė

didesnė pakartotinės hospitalizacijos rizika [5]. Pacientai,
nurodantys alergiją NVNU, turi kęsti skausmą ir uždegimą arba vartoti alternatyvius vaistus, tokius kaip opiatai,
paracetamolis, o jei salicilatai išrašomi kaip antikoaguliantai, turi būti vartojami alternatyvūs vaistai, galintys sukelti
daugiau nepageidaujamų reiškinių.
Apklausų duomenimis, iki 25 proc. suaugusiųjų nurodo padidėjusį jautrumą vaistams [6]. Apklausus tėvus,
nustatyta, kad apie 10 proc. jų nurodo vaikui įtariamą padidėjusį jautrumą bent vienam vaistui [7]. Iš atvykusių į
trečiojo lygio ligoninę, 35,5 proc. nurodė bent vieną padidėjusio jautrumo reakciją į vaistą, dažniausiai į peniciliną
(12,8 proc.), sulfonamidą (7,4 proc.), opiatus (6,8 proc.)
ir NVNU (3,5 proc.) [8]. Pirminėje sveikatos grandyje atliktame retrospektyviajame tyrime nustatyta, kad 2 proc.
pacientų buvo nurodytos padidėjusio jautrumo reakcijos į
beta laktaminius antibiotikus [9]. Dauguma pacientų, kurie nurodo alergiją vaistams, nėra alergiški. Atlikus alergologinį ištyrimą, alergija vaistams patvirtinama 1–30 proc.
pacientų [10]. Vaikams, kuriems nurodoma alergija vaistams, atlikus išsamų alergologinį ištyrimą, alergija vaistams patvirtinama tik mažai daliai jų – vidutiniškai apie
10 proc. [11].

ydytojų žinios ir šeimos gydytojų reikšmė
Jei nepageidaujama vaisto reakcija yra A tipo, tikėtina, kad šeimos gydytojas galės ją valdyti. Tiesa, svarbu
atpažinti padidėjusio jautrumo reakcijas į vaistus (B tipo
reakcijas) ir tokius pacientus siųsti tolesniam ištyrimui
dėl alergijos vaistams gydytojui alergologui ir klinikiniam
imunologui. Alergologo ir klinikinio imunologo ištyrimas
yra labai svarbus. Įrodyta, kad netiksli padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistus diagnozė neigiamai veikia paciento
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Ne alerginės reakcijos

Vazoaktyvių mediatorių
išsiskyrimas dėl
tiesioginio poveikio
ląstelių membranoms,
susijęs su tirpalo
osmoliariškumu
arba komplemento
sistemos aktyvinimu,
pvz , paraudimas
dėl jodo kontrastinių
medžiagų

Netoleravimas
Nepageidaujamas
subterapinių dozių
poveikis, pvz ,
ūžimas ausyse po
vienos vidutinės
aspirino dozės

Idiosinkrazija
Neimunologinis
atsakas j vaistą
jautriems asmenims,
pvz , emolizė
asmenims, turintiems
gliukozės
fosfatde idrogenazės
stoką

sveikatą [12]. Tačiau dažnai dauguma pacientų, patyrusių
padidėjusio jautrumo reakciją į vaistą, įvardijami kaip
alergiški vaistui be jokio alergologinio ištyrimo – taip sudaromos sąlygos vaistų alergijos hiperdiagnostikai [13].
Literatūros duomenimis, 38,5 proc. pirminės sveikatos
priežiūros specialistų nurodo esantys nelabai kompetentingi diagnozuoti padidėjusio jautrumo reakcijas į vaistus, o
63 proc. nurodė didelį ar vidutinį mokymų poreikį [14].
Apklausus Rumunijos šeimos gydytojus, paaiškėjo, kad
daugiau nei 60 proc. respondentų, įtardami alergiją vaistams, rutiniškai rekomenduoja atlikti speciﬁnius diagnostinius testus, tokius kaip kraujo ar odos mėginiai, nors
daugiau nei pusė respondentų niekada jokiomis formomis
nebuvo mokyti alergologijos [15].
Ne tik šeimos gydytojams, bet ir kitiems sveikatos
priežiūros specialistams trūksta žinių apie padidėjusio
jautrumo reakcijas į vaistus. Ligoninėje dirbančių gydytojų, rezidentų, vaistininkų ir slaugytojų apklausoje paaiškėjo, kad nors beveik visi klausia pacientų apie alergiją,
tik 41 proc. atliktų odos mėginius, įtardami alergiją penicilinui, o 86 proc. niekada ar vieną kartą per metus dėl
alergijos vaistams konsultavosi su gydytoju alergologu
ir klinikiniu imunologu [16]. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados gydytojų apklausoje 93 proc. respondentų
nurodė, kad verta siųsti pacientus ištyrimui dėl alergijos
antibiotikams, o dirbantys mažiau nei 15 metų labiau tikėjo ištyrimo efektyvumu [17]. Apklausoje [18], atliktoje
universitetiniame medicinos centre, gydytojai geriau žinojo indikacijas odos mėginiams ir desensibilizacijai įtariant
alergiją penicilinui nei aspirinui, reikšmingų žinių apie
vaistų alergiją skirtumų tarp gydytojų ir gydytojų rezidentų bei pirminės sveikatos priežiūros specialistų ir gydytojų
specialistų nebuvo. Žinių apie vaistų alergiją trūkumą ir
mokymų poreikį nurodo ir Kinijoje atliktas tyrimas [19].
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Žinių stoka lemia padidėjusio jautrumo reakcijų į vaistus valdymo trūkumus ir nenusiuntimą ar nereikalingus
siuntimus pas alergologus ir klinikinius imunologus. Šeimos gydytojas turėtų gebėti: a) atpažinti įprastas padidėjusio jautrumo reakcijas į vaistą (1 lentelė); b) identiﬁkuoti
galimai sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistą
požymius (2 lentelė); c) atskirti padidėjusio jautrumo reakciją į vaistą nuo A tipo vaisto nepageidaujamo poveikio;
d) žinoti, kokią svarbią informaciją surinkti iš anamnezės
ir ligos istorijos (3 lentelė); e) informuoti pacientą apie
galimą riziką ir vaisto vengimą; f) tiksliai dokumentuoti
ir užkoduoti reakciją medicininėje dokumentacijoje [13].
Visa svarbi informacija apie įtariamą padidėjusio jautrumo reakciją į vaistą turėtų būti užrašyta paciento medicininėje dokumentacijoje. Ekskliudavus A tipo reakciją, esant tikėtinai B tipo padidėjusio jautrumo reakcijai į
vaistą, reikėtų: a) informuoti pacientą apie tai, kokių vaistų
vengti, kol diagnozė bus iki galo patvirtinta, nurodyti sau-

gias, kryžmiškai nereaguojančias alternatyvas ir paaiškinti
galimus reikalingus atlikti tyrimus; b) žinoti, kada siųsti
pacientą pas specialistą dėl tolesnio alergologinio ištyrimo,
kuris patvirtintų ar paneigtų galimą alergiją vaistui; c) išlaikyti padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistą diagnozę ir informuoti pacientą bei kitus sveikatos priežiūros specialistus apie ją iki alergologinių diagnostinių tyrimų pabaigos,
kad būtų sumažinta sunkių reakcijų dėl tolesnio vartojimo
rizika. Svarbu, kad diagnozė būtų atnaujinama, kai tik
alergologiniai tyrimai baigiami – taip išvengiama vaistų
alergijos hiperdiagnostikos [13].

ada siųsti alergologiniam ištyrimui?
Indikacijos ir kontraindikacijos alergologiniam ištyrimui nurodytos 4 lentelėje. Kai yra nurodytos būklės ir
įtariama padidėjusio jautrumo reakcija į vaistą, svarbu
pacientą nusiųsti tirti gydytojui alergologui ir klinikiniam

1 lentelė. Vaistų sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų simptomai
Reakcijos tipas

Klinikinė išraiška

Greitojo tipo: dažniausiai Anaﬁlaksija
pasireiškia per <1 val.
nuo vaisto vartojimo
Dilgėlinė ar angioedema be sisteminių
požymių
Astmos paūmėjimas

Simptomai
Eritema, dilgėlinė ar angioedema ir hipotenzija
ir / ar bronchospazmas
Pūkšlės
Angioedema
Dusulys
Kosulys
Spaudimo, gniaužimo pojūtis krūtinėje
Švokštimas

Lėtojo tipo be sisteminių Egzantemos tipo bėrimas
simptomų: dažniausiai
pasireiškia per 6–10 die- Fiksuotas medikamentinis bėrimas
nų vartojant vaistą pirmą
kartą arba per 3 dienas
vartojant pakartotinai

Išplitęs bėrimas makulėmis ar papulėmis

Lėtojo tipo reakcijos su
sisteminiais simptomais:
dažniausiai pasireiškia
per 2–6 savaites vartojant
vaistą pirmą kartą arba
per 3 dienas vartojant
pakartotinai

Išplitusios raudonos makulės, papulės ar eritroderma
Karščiavimas
Limfadenopatija
Kepenų funkcijos sutrikimas
Eozinoﬁlija

Vaisto sukelta reakcija su eozinoﬁlija
ir sisteminiais simptomais (DRESS)
arba vaistų padidėjusio jautrumo
sindromas

Toksinė epidermio nekrolizė ar Stevenso-Johnsono sindromas

Ūmi generalizuota egzanteminė pustuliozė (AGEP)
Kiti sutrikimai, retai
išsivystantys dėl vaistų
alergijos
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Viena ar kelios eriteminės plokštelės, iškylančios
toje pačioje vietoje, vartojant tą patį vaistą, o išgijus lieka použdegiminė hiperpigmentacija

Skausmingas bėrimas ir karščiavimas
Gleivinių, odos erozijos
Pūslelės, odos atsisluoksniavimas
Raudonos, purpurinės makulės ar erythema multiforme
Išplitusios pustulės
Karščiavimas
Neutroﬁlija

Egzema
Hepatitas
Nefritas
Fotojautrumas
Vaskulitas
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2 lentelė. Požymiai, būdingi galimai sunkiai padidėjusio jautrumo reakcijai į vaistą
Reakcijos tipas

Požymiai, nurodantys sunkią reakciją

Greitojo tipo reakcija
(anaﬁlaksija)

Greitai pasireiškiantis stiprus niežėjimas (ypač delnų, padų ir skalpo)
Veido ir kaklo paraudimas su konjunktyvitu ir rinitu
Burnos gleivinės angioedema (ypač ryklės ir gerklų)
Sunki dilgėlinė
Dusulys ir bronchospazmas (ypač astma sergantiems)

Lėtojo tipo reakcijas

Odos simptomai

Centrinė veido edema (difuzinis eriteminis patinimas)
Skausminga oda
Atipiniai taikinio formos pažeidimai
Teigiamas Nikolskio simptomas
Erozinis stomatitas
Mukozitas (ypač jei pažeista daugiau nei viena gleivinę turinti sritis)
Hemoraginiai nekroziniai pažeidimai
Purpura

Požymiai, nurodantys vidaus organų
pažeidimą

Staigus karščiavimas (>39 °C), kitaip nepaaiškinamas
Išplitusi limfadenopatija
Artralgija ir artritas

imunologui. Pacientų tyrimas proﬁlaktiškai, anamnezėje
nesant padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistą ar vaisto nevartojus, nerekomenduojamas [1].
Svarbus ir laiko tarpas tarp padidėjusio jautrumo reakcijos ir alergologinio ištyrimo, nes tai turi įtaką tyrimų
rezultatams. Yra duomenų, kad jautrumas vaistui per tam
tikrą laiką gali būti prarandamas. Mėginiai su kai kuriais
vaistais gali būti neigiami jau po daugiau nei 6–12 mėnesių nuo padidėjusio jautrumo reakcijos. Kada anksčiausiai galima atlikti ištyrimą ir išvengti klaidingai neigiamų
rezultatų, nežinoma. Idealu, kai alergologinis ištyrimas
atliekamas praėjus 4–6 savaitėms po visiško padidėjusio
jautrumo reakcijos klinikinių simptomų išnykimo [1].
Ilgas laikotarpis tarp reakcijos ir ištyrimo svarbus ir dėl
anamnezės tikslumo trūkumo, ji dažnai būna nepatikima,
nes chronologija būna netiksli, ne visada aiškiai prisimenamas klinikinis pasireiškimas, vartotas vaistas ar skirtas
reakcijos gydymas [13].

Vaistų vengimas, išsivysčius padidėjusio jautrumo
reakcijai į vaistus
Kai pacientas, patyręs padidėjusio jautrumo reakciją į
vaistą, kreipiasi į pirminės sveikatos priežiūros specialistą, standartinė procedūra, tinkanti daugumai, yra nutraukti
įtariamo vaisto, galimai sukėlusio padidėjusio jautrumo
reakciją, vartojimą ir, jei reikalingas tam tikros patologijos
tolesnis gydymas, paskirti kryžmiškai nereaguojantį alternatyvų vaistą [20]. Kitas pasirinkimas – desensibilizacija,
tačiau ji atliekama speciﬁnėmis situacijomis ir prižiūrint
gydytojui alergologui ir klinikiniam imunologui.
Jei pacientas vartojo ne vieną vaistą, svarbu nuspręsti, kuriuos vaistus nutraukti, o kuriuos palikti, nes dažnai
alternatyvūs vaistai nėra tokie veiksmingi ir / ar sukelia
didesnę nepageidaujamų reiškinių išsivystymo riziką. Atsakant į šį klausimą, labai svarbi chronologija. Mažai ti-
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3 lentelė. uomenys, kuriuos reikia dokumentuoti įtariant
padidėjusio jautrumo reakciją į vaistą
Reakcijos data
Įtariamo vaisto pavadinimas ir paskyrimo priežastis
Suvartotų vaisto dozių skaičius prieš išsivystant reakcijai
Laiko intervalas tarp paskutinės vartotos dozės ir reakcijos pradžios
Reakcijos pobūdis ir detalus simptomų aprašymas
Reakcijai gydyti skirtas gydymas
Pagijimo laikas
Kiti vartoti medikamentai (vartoti prieš reakciją ir kiti
panašios cheminės sudėties vaistai, vartoti po reakcijos)
Kitos ligos (pvz., lėtinė dilgėlinė / lėtinis rinosinusitas)
kėtina, kad vaistai, kurie vartoti mėnesiais, sukeltų naują
alerginę reakciją. Būdingas tam tikras laikas tarp vaisto
vartojimo pradžios ir pirmųjų padidėjusio jautrumo reakcijos simptomų išsivystymo (1 lentelė). Išimtis iš šios
taisyklės yra angiotenziną konvertuojančio fermento
inhibitorių (AKFI) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos, pavyzdžiui, angioedema, kurios gali išsivystyti
po mėnesių ar net metų nuo vartojimo pradžios. Kita
išimtis – kai vaisto vartojimas nutraukiamas, o po kurio
laiko vėl atnaujinamas. Teoriškai tai gali sukelti naują
sensibilizaciją ir reakciją. Kitais atvejais vaistas, sukėlęs anaﬁlaksiją, dažniausiai būna tas, kuris skirtas per
1 val., kartais (ypač vartojant NVNU) – per 6 val. iki reakcijos [1, 13]. Pasikartojantis ﬁksuotas medikamentinis
bėrimas pasireiškia per 30 min.–6 val. po įtariamo vaisto
vartojimo. Lėtojo tipo vaistų sukeltos egzantemos prasideda po daugiau nei 6 val., dažniausiai apie 10 dieną po
pradinės sensibilizacijos arba po 2–3 dienų vaistą vartojant
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4 lentelė. Indikacijos siųsti pacientą pas gydytoją alergologą ir klinikinį imunologą, kuris ištirtų dėl padidėjusio jautrumo reakcijos į
vaistą ,
Siuntimas privalomas

Siuntimas rekomenduojamas Siuntimas nereikalingas

Kai anamnezėje sunki padidėjusio jautrumo reakcija į
bet kokį vaistą, pasireiškusi kaip anaﬁlaksija ar sunki
lėtojo tipo odos reakcija (pvz., vaisto sukelta reakcija
su eozinoﬁlija ir sisteminiais simptomais (DRESS),
Stevenso-Johnsono sindromas, toksinė epidermio
nekrolizė), kad būtų patvirtinta sukėlusi priežastis, o
pacientas apsaugotas nuo reakcijų ateityje

Pacientams, kuriems įtariama
nesunki padidėjusio jautrumo
reakcija į beta laktaminius antibiotikus. Nors pacientui tuo
metu ir nereikalingas gydymas
beta laktaminiais antibiotikais,
tačiau jie yra vieni dažniausiai
išrašomų antibiotikų ir, tikėtina, gali būti paskirti ateityje

Simptomai nebūdingi padidėjusio jautrumo reakcijoms į
vaistus (pvz., nepageidaujami
vaisto reiškiniai, tokie kaip
gastrointestiniai simptomai
vartojant antibiotikus ar dispepsija vartojant aspiriną)

Pacientams, kuriems įtariama
nesunki padidėjusio jautrumo reakcija į NVNU. Nors
pacientui tuo metu gali nereikėti
gydymo NVNU, tačiau jie yra
vieni dažniausiai išrašomų
vaistų ir, tikėtina, gali būti
Pacientams, kuriems patvirtinta ar įtariama padidėju- paskirti ateityje
sio jautrumo reakcija į ne beta laktaminius antibiotikus (pvz., makrolidus, chinolonus)

Vaistas vartotas po reakcijos
ir nebuvo jokių padidėjusio
jautrumo reakcijos simptomų

Pacientams, kuriems įtariama padidėjusio jautrumo
reakcija į NVNU ir, tikėtina, ateityje reikės gydymo
šiais vaistais

Pacientams, kuriems anamnezėje nėra padidėjusio jautrumo
reakcijos į vaistą

Kai anamnezėje yra padidėjusio jautrumo reakcija į
vaistą ir įtariami vietiniai ar bendrieji anestetikai

Pacientams, kuriems įtariama padidėjusio jautrumo
reakcija į beta laktaminius antibiotikus ir, tikėtina,
kad šie antibiotikai bus reikalingi ateityje (pvz.,
splenektomija, pasikartojančios bakterinės infekcijos,
imunodeﬁcitinė būklė, kt.)

Nebūdinga chronologija

Reakcijos, pasireiškusios
nevartojant vaisto
Alternatyvi diagnozė (pvz.,
herpetinis bėrimas, lėtinė
dilgėlinė)

Dėl kitų vaistų, kai jie reikalingi pacientui gydyti
pakartotinai (1 lentelė). Kai pacientai vartoja daug vaistų,
svarbu pažymėti visų jų vartojimo datas ir periodus per
pastarąsias kelias savaites (iki 8 savaičių DRESS atveju),
kad būtų galima įvertinti galimus reakcijos kaltininkus.
Dažniausiai reikia nutraukti tik tų vaistų, kurie vartoti tam
tikrą laiką iki reakcijos pagal reakcijos tipą, vartojimą.
Kai pacientas reaguoja į keletą skirtingų vaistų, duotų iš
eilės, svarbu turėti omenyje, kad net po vaisto nutraukimo gali būti egzantemos pablogėjimas, pavyzdžiui, kai
po 10 dienų nuo ampicilino vartojimo pradžios išsivysto
egzantema ir pablogėja pakeitus gydymą į klindamiciną
ir azitromiciną, labiausiai tikėtina, kad bėrimą sukelia tik
ampicilinas, o ne naujos padidėjusio jautrumo reakcijos į
kitus vaistus [13].
Kitas svarbus žingsnis vertinant paciento vartojamų
vaistų riziką išsivysčius padidėjusio jautrumo reakcijai yra
įvertinti vaistus kaip galimų speciﬁnių alerginių reakcijų
sukėlėjus. Pavyzdžiui, jei įtariama, kad išsivystė vaistų sukeltas bėrimas, o savaitė iki prasidedant bėrimui pacientas
pradėjo vartoti amoksiciliną, tiroksiną ir propanololį, iš šių
vaistų ampicilinas yra labiausiai tikėtinas kaip reakcijos
provokatorius, todėl jo vartojimas turėtų būti nutrauktas,
o kitų vaistų minimalią reakcijos sukėlimo riziką atsveria
vaistų tęsimo poreikis medicininei būklei gydyti. Vaistų
sukeltą egzantemą dažniausiai provokuoja aminopenicilinai (ampicilinas, amoksicilinas), po jų seka cefalosporinai,
sulfonamidiniai antibiotikai, makrolidai, alopurinolis ir
antiepilepsiniai vaistai. Dilgėlinę ir anaﬁlaksiją dažniau-
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siai sukelia NVNU, penicilinai, cefalosporinai, miorelaksantai, jodo kontrastinės medžiagos ir protonų siurblio
inhibitoriai [13].

Alternatyvūs vaistai išsivysčius padidėjusio jautrumo
reakcijai į vaistus
Jei įtariamo vaisto vartojimas nutraukiamas, tačiau
reikalingas tolesnis medikamentinis gydymas, turėtų būti
skiriami alternatyvūs, minimaliai ar visai nedidinantys padidėjusio jautrumo reakcijos rizikos vaistai. Kad pavyktų
tai pasiekti, turi būti vengiama vaistų, turinčių tokią pačią
ar panašią cheminę struktūrą [1].
Kryžminės reakcijos tarp vaistų išsivysto dėl vaistų
cheminės struktūros panašumų ir yra būdingos beta laktaminiams antibiotikams, NVNU, jodo kontrastinėms
medžiagoms ir miorelaksantams. Svarstoma, ar antibakteriniai sulfonamidai kryžmiškai reaguoja su kitais sulfonamidais. Tais atvejais, kai reikalingas medikamentinis gydymas (išskyrus DRESS atveju, kai imuninės
sistemos pokyčiai gali lemti įsijautrinimą į kitus, mažiau panašius vaistus), skirtingos grupės vaistų paskyrimas nepadidina padidėjusio jautrumo reakcijos rizikos.
Pavyzdžiui, pacientas, alergiškas beta laktaminiams
antibiotikams, gali būti gydomas ne beta laktaminiais
antibiotikais [13].
Kryžminės reakcijos tarp vaistų dažniausiai būna
dėl tam tikro cheminės struktūros elemento panašumų.
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Pavyzdžiui, esant alergijai beta laktaminiams antibiotikams, speciﬁniai IgE dažniausiai nukreipti prieš tam tikrą
vaisto šoninę grandinę, o ne prieš centrinį beta laktamo
žiedą. Pacientai, sirgę serumine liga, Stevenso-Johnsono
sindromu, toksine epidermio nekrolize, ūminiu intersticiniu nefritu, hemolizine anemija ar DRESS dėl beta laktaminių antibiotikų, turėtų vengti visų penicilinų ir cefalosporinų dėl buvusios reakcijos sunkumo. Tačiau pacientai,
kurie sirgo vaistų sukelta egzantema į aminopenicilinus
(ampiciliną ar amoksiciliną), dažnai toleruoja ne aminopenicilinus ir cefalosporinus (išskyrus pirmosios kartos, turinčius amino grupę, pavyzdžiui, cefaklorą, cefadroksilį, cefaleksiną). Karbapenemai ir aztreonamas taip
pat retai reaguoja su kitais penicilinais ir cefalosporinais.
Pasireiškus greitojo tipo reakcijoms, panašių vaistų toleravimą sunkiau nusakyti, nes jei vaistai kryžmiškai reaguoja, reakcijos gali būti sunkios, net mirtinos. Greitojo
tipo reakcijų atveju kryžminės reakcijos tarp penicilinų ir
trečios bei ketvirtos kartos cefalosporinų bei karbapenemų taip pat yra retos [13]. Padidėjusio jautrumo reakcijos
į cefalosporinus gali pasireikšti kaip reakcija į tam tikrą
cefalosporiną, į kelis cefalosporinus, kurie turi identišką
ar panašią šoninę grandinę, ar kaip kryžminės reakcijos
su kitais beta laktaminiais antibiotikais. Kryžminės reakcijos tarp cefalosporinų išsivysto dėl šoninių grandinių
panašumų ir nepriklauso nuo cefalosporino kartos, todėl
cefalosporinams alergiški asmenys gali būti gydomi cefalosporinais, turinčiais skirtingą šoninę grandinę ir jei
prieš gydymą atliktas alergologinis ištyrimas buvo neigiamas [21]. Alergologinis ištyrimas ne tik padeda patvirtinti ar paneigti alergiją vaistui, bet ir padeda parinkti
alternatyvius, tinkamus pacientui vaistus.
Pacientai, kurių įsijautrinimo NVNU procese dalyvauja
imunologiniai mechanizmai, turėtų vengti įtariamų ir į jį
struktūriškai panašių vaistų, o turinčius kitokią cheminę
struktūrą NVNU vartoti galėtų. Tačiau dažniausiai įsijautrinimas NVNU vyksta ne per imunologinius mechanizmus, todėl vystosi kryžminės reakcijos tarp ciklooksigenazės-1 (COX-1) inhibitorių ir pirazolonų (metamizolo,
propifenazono) [22]. Vadinasi, jei pacientui, kuriam dėl
acetilsalicilo rūgšties vystosi dilgėlinė, reikia NVNU, tikėtina, kad jis reaguos ir į kitus NVNU, pavyzdžiui, ibuprofeną. Jei pacientui po buvusios reakcijos į NVNU COX-1
inhibitorių reikia skubiai malšinti skausmą, o alergologinis
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ištyrimas dar neatliktas, tikėtina, kad dėl skirtingos cheminės struktūros jis toleruos opioidinius analgetikus. Taip
pat dauguma toleruoja COX-2 inhibitorius, todėl neatidėliotinais atvejais jie gali būti svarstomi kaip alternatyvūs
vaistai. Neūminiu periodu rekomenduojamas alergologinis ištyrimas, padedantis parinkti tinkamą NVNU.

Informacija pacientui ir kitiems sveikatos priežiūros
specialistams
Siekiant išvengti atsitiktinio įtariamo vaisto paskyrimo
ir vartojimo ateityje, svarbu pacientui pateikti dokumentus, kuriuose tiksliai dokumentuota padidėjusio jautrumo
reakcija ir nurodytas įtariamas vaistas. Svarbu, kad pacientai turėtų rašytinę informaciją, pavyzdžiui, išrašą [13, 23].
Po išsamaus alergologinio ištyrimo pacientui gali būti išduotas vaistų alergijos pasas [23]. Visi sveikatos priežiūros
specialistai, kurie pacientui skiria vaistus, turėtų būti informuoti, kurio vaisto ar vaistų grupės vengti, kokios reakcijos į vaistą buvo paciento anamnezėje, kokie tyrimai atlikti
ir kokie jų rezultatai. Pacientas ir jo šeimos nariai / globėjai taip pat turėtų žinoti, kokio vaisto ar vaistų grupės
vengti, be to, bet kuriam vaistus išrašančiam gydytojui,
prieš paskiriant vaistus, jie turėtų pateikti rašytinę informaciją apie buvusią reakciją ir vengtiną vaistą ar vaistus.
Todėl pacientai visada su savimi turėtų turėti šią informaciją. Prasta padidėjusio jautrumo į vaistus dokumentacija
yra dažna klaidų paskiriant vaistus priežastis [13, 23].
Praėjus ūminiam padidėjusio jautrumo reakcijos periodui, svarbu pacientą siųsti atlikti alergologinius tyrimus.
Jei alergija vaistui nepatvirtinama, svarbu nepamiršti atnaujinti duomenis medicininėje dokumentacijoje ir vaistą
vartoti pagal alergologų rekomendacijas.
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Padidėjusio jautrumo reakcijos į
nesteroidinius vaistus nuo uždegimo
yd Milda umčiūtė, gyd alergologė ir klinikinė imunologė Anželika

omičienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

vadas
Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) sukelia
iki 21–25 proc. visų nepageidaujamų reakcijų į vaistus,
įskaitant imunologines ir neimunologines padidėjusio jautrumo (hiperjautrumo) reakcijas. Kliniškai NVNU padidėjusio jautrumo reakcijos pasireiškia bronchų astma, rinosinusitu, dilgėline, anaﬁlaksine reakcija ar vėlyvomis odos
ir speciﬁnėmis organų taikinių reakcijomis. Vienas pagrindinių diagnostikos aspektų yra paciento ligos anamnezė,
pagal kurią gydytojas gali spręsti, ar tikslingas ir reikalingas tolesnis tyrimas – provokacinis mėginys su įtariamu ar
alternatyviu vaistu [1].
Nuo 1902 metų, kai Hirschbergas aprašė pirmąsias padidėjusio jautrumo reakcijas į aspiriną, yra išskirta keletas
padidėjusio jautrumo reakcijų į šiuos medikamentus tipų.
NVNU paskatintos padidėjusio jautrumo reakcijos yra
skirtingų mechanizmų. Jos pasireiškia įvairiais klinikiniais
simptomais, išsivystančiais per kelias minutes nuo vaisto
suvartojimo, ar uždelsto tipo reakcijomis, prasidedančiomis per kelias dienas [1].
Alergiją primenančios reakcijos į NVNU buvo vadintos
jautrumu, pseudoalergija, idiosinkrazija ar netoleravimu,
tačiau teisingiausia vartoti terminą padidėjęs jautrumas
ar hiperjautrumas [2]. Priklausomai nuo simptomų, jų
pasireiškimo laiko, išsivystymo mechanizmų, padidėjęs jautrumas NVNU yra skirstomas į keletą tipų. Šiuos
tipus, jų patogenezinius mechanizmus, klinikinę išraišką
ir diagnostikos ypatybes, kurias aprašo ir pateikia EAACI / ENDA ir GA²LEN, aptarsime plačiau.

pidemiologija
NVNU yra viena dažniausiai vartojamų vaistų klasių.
Jų terapinės skyrimo indikacijos yra plačios, jie lengvai
prieinami ir jiems įsigyti nereikalingi receptai. Kartu su
beta laktaminiais antibiotikais, NVNU dažniausiai sukelia padidėjusio jautrumo reakcijas. NVNU sukelia apie
21–25 proc. nepageidaujamų reakcijų, įskaitant tiek imunologines, tiek neimunologines [1]. Padidėjęs jautrumas
aspirinui nustatomas 0,5–1,9 proc. bendrosios populiacijos [3, 4]. Padidėjusio jautrumo NVNU paplitimas tarp
pacientų, sergančių bronchų astma, yra 4,3–11 proc. [5],
nors gali siekti 21 proc., jei diagnostikai būtų naudojami
provokaciniai testai [6]. Pacientams, sergantiems bron-
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chų astma ir nosies polipais, padidėjęs jautrumas aspirinui gali būti nustatomas net 25,6 proc. [7]. Odos simptomai vartojant NVNU gali pasireikšti 0,3 proc. bendrosios
populiacijos [3], o pacientams, sergantiems lėtine dilgėline, padidėjusio jautrumo aspirinui paplitimas gali siekti
27–35 proc. [8]. Dažniausiai iš NVNU grupės padidėjusio jautrumo reakcijas sukelia aspirinas – ciklooksigenazės-1 (COX-1) inhibitorius, taip pat neretai reakcijas
gali sukelti propiono rūgšties derivatai (ibuprofenas,
naproksenas, ketoprofenas), acto rūgšties derivatai (paracetamolis, diklofenakas) [9]. Paracetamolis dažniausiai
yra gerai toleruojamas ir gali būti naudojamas kaip alternatyvus vaistas. Naujos kartos ciklooksigenazės-2 inhibitoriai (COX-2) nors labai retai, bet irgi gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas. Koksibai yra laikomi vieni
saugiausio proﬁlio NVNU medikamentų, tačiau ilgalaikis vartojimas nerekomenduojamas dėl nepageidaujamų
reiškinių kardiovaskulinei sistemai [10, 11]. Iš NVNU
greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijas dažniausiai
sukelia pirazolonai [12].
Padidėjusio jautrumo reakcijos į NVNU vaikams nustatomos daug rečiau nei suaugusiesiems. Bendrojoje vaikų
populiacijoje NVNU yra pakankamai gerai toleruojami
medikamentai. Tačiau pediatrijoje jie yra laikomi viena
pagrindinių vaistų grupių, sukeliančių šias reakcijas, ir
pasireiškiančių apie 0,3 proc. sveikų vaikų, o padidėjusio
jautrumo reakcijos į aspiriną nustatomos apie 5 proc. vaikų, sergančių bronchų astma [6, 13].

Padidėjusio jautrumo reakcijų į NVN klasifikacija
Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) apibrėžimu, nepageidaujami vaistų reiškiniai yra kenksmingi,
nelaukti ir nepageidaujami, pasireiškiantys vaistą vartojant
gydomosiomis dozėmis ligos proﬁlaktikai, diagnostikai ar
gydymui. Nepageidaujamas reakcijas į vaistus PSO skirsto
į 6 grupes pagal alfabetą. NVNU dažniausiai sukelia A ir
B tipo reakcijas. A tipo reakcijos yra nuspėjamos, priklauso nuo dozės ir išsivysto dėl perdozavimo ar farmakologinio vaisto veikimo (pvz., pilvo skausmas, kurį sukelia
NVNU). Šio tipo reakcijos yra dažniausios. Jos sudaro
apie 80 proc. visų nepageidaujamų reakcijų į medikamentus. Sveikatai pavojaus jos nekelia, tačiau retais atvejais
galimos gyvybei grėsmingos būklės (pvz., kraujavimas iš
virškinimo trakto), kurios gali nulemti letalinę išeitį [14].
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Padidėjusio jautrumo reakcijos į nesteroidinius vaistus nuo uždegimo
Padidėjusio jautrumo reakcijos į vaistus priklauso
B tipo reakcijoms ir apibūdinamos kaip nepageidaujamas
vaisto ar jo metabolito poveikis, kuris kliniškai primena
alergiją. Tokios reakcijos sudaro apie 20 proc. nepageidaujamų reakcijų [14].
Padidėjusio jautrumo reakcijos į NVNU yra skirstomos
į šias neimunologines reakcijas:
● NERD – NVNU paūminama kvėpavimo liga (angl. exacerbated respiratory disease – NSAID);
● NECD – NVNU paūminama odos liga (angl. exacerbated cutaneous disease – NSAID);
● NIUA – NVNU sukeliama dilgėlinė ir / ar angioedema (angl. induced urticaria / angioedema – NSAID).
Padidėjusio jautrumo reakcijos į NVNU yra skirstomos
ir į imunologines reakcijas:
● SNIUAA – vienos grupės ar konkretaus NVNU sukeliama dilgėlinė ir / ar angioedema (angl. single NSAID
induced urticaria/angioedema or anaphylaxis);
● SNIDR – vienos grupės ar konkretaus NVNU sukeltos
vėlyvosios reakcijos (angl. single NSAID induced delayed
reactions). Reakcijų klasiﬁkacija pateikiama 1 lentelėje.
Alergija vaistams vadinamos tik tos reakcijos, kurių
imunologinis išsivystymo mechanizmas (dėl vaistui speciﬁnių antikūnų ar T limfocitų) yra įrodytas [15].
1 lentelė. Padidėjusio jautrumo reakcijų į NVN

Padidėjusio jautrumo reakcijų tipai, patogenezė,
klinikiniai požymiai ir diagnostika
AERD / NERD (aspirino ar kitų NVNU paūminama
kvėpavimo takų liga). Jai būdinga viršutinių kvėpavimo
takų (rinosinusito, nosies polipų) ir / ar apatinių kvėpavimo takų (astmos) simptomai. Anksčiau AERD dar buvo
vadinama Samterio (ją aprašiusio mokslininko vardu) triada, kuriai būdingi šie 3 simptomai – padidėjęs jautrumas
aspirinui, astma, nosies polipozė [1, 15].
AERD / NERD reakcijos yra neimunologinės. Padidėjusio jautrumo mechanizmas yra susijęs su farmakologinėmis vaisto savybėmis, COX, enzimo, metabolizuojančio
arachidono rūgštį (AR) į prostaglandinus, tromboksaną,
prostacikliną, inhibicija [16]. Todėl AR yra metabolizuojama nebe įprastiniu COX keliu, o per lipoksigenazę. Dėl
COX-1 inhibicijos slopinami prostaglandinai, kurie turi
apsauginį efektą bronchų spindžio susiaurėjimui, uždegiminių mediatorių išsiskyrimui, kvėpavimo takų uždegimui. Šiuo atveju gaminasi daugiau leukotrienų (LTC4),
kurie skatina bronchokonstrikciją ir kvėpavimo takų uždegimą [1, 24].
Klinikiniai požymiai, būdingi sergantiems AERD / NERD
pacientams, yra nosies užburkimas ar rinorėja, pasunkėjęs

tipo klasifikacija

Padidėjusio jauOrganas
trumo reakcijų į Patoﬁziologija
Simptomai
taikinys
NVNU subtipas

Liga
Pasireiškimo Kryžmiškumas
Dažnis
anamnezėje laikas
su kitais NVNU

NECD

COX-1 inhibicija

Oda ir
Dilgėlinė ir / ar
gleivinės angioedema

Lėtinė
spontaninė
Per 30 min.
dilgėlinė
ir / ar angioedema

NIUA

COX-1 inhibicija

Oda ir
Dilgėlinė ir / ar
gleivinės angioedema

Nėra

COX-1 inhibicija

Galima bronchų astmos,
Kvėpavi- Bronchų astma, lėtinės nosies 15 min.–
mo takai rinorėja
polipozės
8 val.
diagnozė
anamnezėje

NERD

SNIDR

SNIUAA
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Vaistų sukeltas
makulopapulinis bėrimas;
(foto)kontaktinė
alergija; sunkios Nėra
odos reakcijos
į vaistus (SJS,
TEN, AGEP,
DRESS)

T ląstelių
sukeliama IV
tipo reakcija

Oda

Nuo IgE
priklausoma I
tipo reakcija

Anaﬁlaksija
(dilgėlinė,
Anaﬁlakangioedema,
sija
astma, hipotenzija, šokas)

Nėra

Yra kryžminės
reakcijos

Labai dažna

Yra kryžminės
reakcijos

Labai dažna

Yra kryžminės
reakcijos

Dažna

Porą dienų

Nėra

Reta

Per 10 min.

Nėra

Labai reta

Per 30 min.
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kvėpavimas ar staigiai progresuojanti bronchų obstrukcija;
dažniausiai simptomai pastebimi praėjus 30 min.–2 val. po
vaisto suvartojimo [17]. Simptomai pasireiškia po truputį, iš
lėto praeina ir priklauso nuo suvartotos vaisto dozės. Skiriant
mažesnes NVNU dozes, gali varginti silpnesni simptomai
(rinorėja ar čiaudulys), skiriant didesnes dozes – bronchų
obstrukcija. Kartu gali pasireikšti odos (eritema, dilgėlinė)
ar virškinimo trakto simptomai (pilvo spazmas, skausmas).
Tipiškas AERD / NERD sergantis pacientas yra 30–40 metų
moteris, serganti bronchų astma ir lėtiniu rinosinusitu, nosies
polipoze, kuri dažnai recidyvuoja, o po operacinio gydymo
turi polinkį atsinaujinti [18].
NECD (NVNU paūminama odos liga). Pacientams,
segantiems lėtine dilgėline, pavartojus aspirino ar kitų
NVNU, slopinančių COX, paūmėja pirminė liga – dilgėlinė ir / ar angioedema. Patogenezinis mechanizmas yra
labai panašus kaip ir AERD atveju: dėl COX-1 inhibicijos
sumažėja prostaglandinų, kurie turi apsauginį poveikį, sintezė, gaminasi daugiau uždegiminių mediatorių, kuriuos
išskiria uždegiminės odos ląstelės, pasireiškia dilgėlinio
tipo bėrimas, angioedema [1, 24].
Klinikiniai simptomai dažniausiai pasireiškia per
1–4 val. pavartojus vaisto, tačiau yra būdingos tiek labai staiga (per pirmąsias 15 min.) pasireiškiančios reakcijos (greitojo tipo), tiek po paros išryškėjantys simptomai (lėtojo tipo reakcijos). Odos pūkšlės pranyksta per
kelias valandas, tačiau kartais gali išlikti vieną ar net
keletą dienų. Daliai pacientų, be odos simptomų, gali
išsivystyti ir kvėpavimo takų simptomai. Naujų tyrimų
duomenimis, pacientams, sergantiems lėtine dilgėline ir
turintiems padidėjusį jautrumą NVNU, dažniau gali išsivystyti bronchų astma ar nosies polipozė, palyginti su
pacientais, sergančiais tik lėtine dilgėline [19]. Kai kurių
autorių duomenimis, iki 90 proc. tokių pacientų reakcijos
į odos testą su autologiniu serumu ar plazma yra teigiamos. Manoma, kad šiuo atveju lėtinė dilgėlinė gali būti
autoimuninės kilmės [20].
NIUA (NVNU sukeliama dilgėlinė ir / ar angioedema). Pacientai, kuriems nustatyta NIUA, yra sveiki, jų
anamnezėje nėra buvusios lėtinės dilgėlinės ar angioedemos. NVNU jiems ne paūmina lėtinės ligos simptomus,
kaip NECD atveju, o sukelia pirminius simptomus. Patogenezė nėra tiksliai žinoma, tačiau manoma, kad, kaip ir
NERD bei NECD atveju, yra susijusi su COX-1 inhibicija
[1, 24]. Pacientai paprastai reaguoja į kelis skirtingų grupių NVNU, pasižyminčius COX-1 slopinimu.
Klinikiniai požymiai pavartojus vaisto išryškėja per kelias minutes, tačiau gali prasidėti ir per parą. Nors šie pacientai ir nėra sirgę lėtinėmis ligomis, tačiau apie 37 proc. jų
ateityje gali išsivystyti lėtinė dilgėlinė [21].
SNIUAA (vieno NVNU sukeliama dilgėlinė ir / ar
angioedema). Šiuo atveju dilgėlinę, angioedemą ar anaﬁlaksiją sukelia tik vienas konkretus NVNU grupės vaistas. Kryžmiškumas su kitais NVNU nebūdingas. Tai imunoglobulino E (IgE) sukeltos greitojo I tipo reakcijos [24].
Tokios reakcijos yra labai retos.
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Pacientai, kuriems būdingos šio tipo padidėjusio jautrumo reakcijos, toleruoja kitus chemine struktūra skirtingus
NVNU [1].
Generalizuota dilgėlinė ir / ar angioedema pasireiškia
per keletą minučių pavartojus peroralinio ar suleidus intraveninio vaisto. Simptomai yra linkę progresuoti, todėl gali
išsivystyti anaﬁlaksinis šokas. Šiems pacientams lėtinė
dilgėlinė ir / ar angioedema yra nebūdingos [1].
NVNU, kurie dažniausiai sukelia SNIUAA, yra pirazolonai, paracetamolis, naproksenas, ibuprofenas, diklofenakas. Pacientams, turintiems padidėjusį jautrumą pirazolonams (metamizolui), anaﬁlaksinės reakcijos aprašomos
net iki trečdalio atvejų [22, 23].
SNIDR (vieno NVNU sukeltos vėlyvosios reakcijos). Tai T ląstelių sukeltos uždelsto IV tipo alerginės
reakcijos, kurias sukelia vienintelis medikamentas ar
viena NVNU grupė. Dažniausiai klinikiniai simptomai
pasireiškia kaip vaistų sukeltas makulopapulinis bėrimas. Dažnai tokį bėrimą sukelia diklofenakas, ibuprofenas, pirazolonai, celekoksibas. Galima kontaktinė alergija
vartojant tepamuosius NVNU, tokius kaip diklofenakas,
bufeksamakas, indometacinas, ibuprofenas, ketoprofenas, kt. Dažniausias kontaktinių ir fotokontaktinių alergijų kaltininkas – tepamoji ketoprofeno forma. Pasitaiko
ir gyvybei pavojingų būklių, pavyzdžiui, sunkios odos reakcijos, kurias dažniausiai sukelia sistemiškai skiriami oksikamų grupės NVNU. Simptomai gali pasireikšti po ilgo
laiko tarpo pavartojus vaisto (po 1–8 savaičių). Šiam padidėjusio jautrumo tipui būdingos ir sunkios būklės, pavyzdžiui, Stevenso-Johnsono sindromas, toksinė epidermio
nekrolizė, ūminė generalizuota egzanteminė pustuliozė,
vaistų sukeltas bėrimas kartu su eozinoﬁlija ir sisteminiais
organų pažeidimo simptomais [1, 24].

Padidėjusio jautrumo NVN diagnostika
Alergologijoje vienas svarbiausių diagnostikos aspektų yra paciento anamnezės surinkimas. NVNU yra
vaistų klasė, kuri pirminėje gydymo grandyje skiriama
gana dažnai. Todėl jiems, kaip ir antibiotikams ar vietiniams anestetikams, pagal tarptautinį padidėjusio jautrumo reakcijų į vaistus sutarimą, yra rekomenduojama
visada atlikti diagnostinius testus [25]. Ištyrimas yra
sudėtingas, todėl jį turi atlikti alergologas ir klinikinis
imunologas.
Pagrindinis diagnostinis tyrimas, patvirtinantis padidėjusį jautrumą NVNU, yra peroralinis provokacinis
mėginys. Tiksliai žinant reakciją sukėlusį vaistą, gali būti
atliekamas provokacinis mėginys parenkant alternatyvų
preparatą (dažniausiai kaip alternatyva skiriami oksikamai – meloksikamas, lornoksikamas) [24].
Ištyrus pacientą ir nustačius padidėjusį jautrumą vaistams, reikėtų juos įrašyti į vaistų pasą. Ateityje tai gali palengvinti darbą kitiems gydytojams, priimantiems sprendimus dėl vaistų skyrimo ruošiantis operacijai ar įvykus
nelaimingiems įvykiams.
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Apibendrinimas

Tikslinant padidėjusį jautrumą aspirinui (AERD atveju), galimi 3 provokacinio mėginio variantai – peroralinis,
inhaliacinis ir nazalinis. Jų jautrumas yra labai panašus.
Tiesa, peroralinis mėginys yra laikomas auksiniu standartu nustatant padidėjusį jautrumą aspirinui. Nazalinis provokacinis mėginys atliekamas pacientams, sergantiems
sunkia astma. Pacientams, sergantiems nekontroliuojama
astma, kai FEV1 yra mažiau 70 proc., provokacinis mėginys yra kontraindikuotinas [26].
Desensibilizacija aspirinu yra taikoma pacientams, kuriems reikalingas nuolatinis gydymas šiuo vaistu (sergant
išemine širdies liga, reumatologinėmis ligomis – artritu),
ir tiems, kurie serga NERD. Nuolatinis vaisto vartojimas
sukelia desensibilizaciją. Aspirinas turi būti vartojamas
nepertraukiamai kasdien, nes padarius 2–5 dienų pertrauką
desensibilizacijos būsena išnyksta. Taikant desensibilizaciją aspirinu, gali sumažėti rinosinusito, astmos požymiai
ir sisteminių gliukokortikosteroidų poreikis ar polipozės
atsinaujinimų skaičius [1].

NVNU sukelia beveik ketvirtadalį nepageidaujamų reakcijų į vaistus. Padidėjęs jautrumas NVNU yra skirstomas
į keletą tipų: neimunologinį (NERD, NIUA, NECD), kurio
patogenezinis veikimo mechanizmas vyksta per COX-1 inhibiciją, ir imunologinį (SNIUAA, SNIDR), kuris yra nulemtas
IgE ar T limfocitų. Padidėjusio jautrumo reakcijos į NVNU,
priklausomai nuo reakcijos tipo, pasireiškia rinosinusitu,
bronchų astma, dilgėline, angioedema, tačiau gali pasireikšti
ir labai sunkiomis odos reakcijomis, anaﬁlaksija, pažeisti kitų
vidaus organų sistemas. Vienas svarbiausių diagnostikos etapų yra tikslus anamnezės surinkimas, kuris gali lemti provokacinio testo atlikimą. Auksiniu standartu yra laikomas peroralinis provokacinis mėginys. Priklausomai nuo aplinkybių,
buvusių reakcijų, jis gali būti atliekamas su įtariamu vaistu
kaltininku arba alternatyviu preparatu, kai norima parinkti
tinkamą pacientui medikamentą. Tam tikrais atvejais gali būti
taikoma desensibilizacijos vaistui procedūra.
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Padidėjęs jautrumas
radiokontrastinėms medžiagoms:
klinikinio atvejo aptarimas
Gyd. alergologas ir klinikinis imunologas Tomas Slomskis
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Alergologijos centras

Pasaulyje vis daugiau atliekama radiologinių procedūrų. Jos pasitelkiamos siekiant diagnozuoti ar patikslinti
tam tikrų organų ligas. Atliekant šias procedūras, naudojamos radiokontrastinės medžiagos. Dažniau atliekant
šias procedūras, padidėja ir įvairių nepageidaujamų reakcijų tikimybė. Po įvairių padidėjusio jautrumo reakcijų
pacientas siunčiamas konsultuotis su gydytoju alergologu
ir klinikiniu imunologu, kuris nustato, kokia reakcija įvyko, ar saugu atlikti procedūrą dar kartą, kokių priemonių
imtis siekiant apsaugoti pacientą, kokią radiokontrastinę
medžiagą pasirinkti. Straipsnyje apžvelgiamas klinikinis
atvejis, kuriame įrodyta alerginė sensibilizacija jodo kontrastinei medžiagai. Tokie klinikiniai atvejai nėra dažni,
tačiau jų pasitaiko.
47 metų moteris L. S. atvyko pasikonsultuoti su gydytoju alergologu ir klinikiniu imunologu dėl buvusios
įtariamos nepageidaujamos reakcijos į radiokontrastinę medžiagą. Siunčiančio gydytojo išraše nurodyta,
kad atliekant kompiuterinės tomograﬁjos tyrimą, kuriam
naudota Ultravist®, ir tik pradėjus ją leisti pacientė pajuto
karštį visame kūne, deginimą, patino ir paraudo veidas. Arterinis kraujo spaudimas (AKS) – 94/45 mm Hg. Pacientei
paskirtos adrenalino, deksametazono ir klemastino infuzijos į veną. Būklė stebėta Intensyviosios terapijos skyriuje.
Diagnostinė procedūra atlikta nebuvo.
Anamnezė: TBC, gelta nesirgusi. Alergines reakcijas
į kitus medikamentus, maistą neigia. Pacientės AKS yra
mažesnis, todėl, esant AKS 130 mm Hg, jaučiasi blogai,
vartoja kaptoprilį. Dėl dažno galvos svaigimo geria betahistiną. Dėl padažnėjusio širdies plakimo, ekstrasistolių skirtas lokrenas. Diagnozuota epizodinė skilvelinė
ekstrasistolija, saiki dislipidemija, deš. VMA plokštelė,
stenozė 50 proc.
Toliau pateikiami pagrindiniai alergologui iškylantys
uždaviniai, kai pacientė atvyksta į konsultaciją.
● Kokio tipo reakcija įvyko pacientei?
Literatūroje nurodoma, kad padidėjusio jautrumo
reakcijos pasireiškia nepriklausomai nuo jodo kontras-
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tinės medžiagos kiekio ir infuzijos greičio. Padidėjusio jautrumo reakcijos gali būti skirstomos į greitojo
(<1 val.) ir lėtojo tipo (1 val.–7 dienos). Egzistuoja ir
toksinės reakcijos dėl toksiško farmakologinio poveikio
organams, taip pat nesusijusios su radiokontrastine medžiaga reakcijos, kurios pasireiškia nespeciﬁniais simptomais. Pasireiškus tiek lėtojo, tiek greitojo tipo reakcijoms, dažniausiai stebimas odos pažeidimas (niežulys,
dilgėlinė, angioedema, odos paraudimas). Tokie simptomai pasireiškia apie 70 proc. visų pacientų. Greitojo
tipo alerginės reakcijos klasiﬁkuojamos pagal sunkumo
laipsnį [1].
Greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijos naudojant jodo kontrastines medžiagas dažniausiai stebimos
20–50 metų pacientams, sunkesnė eiga būna vyresnio
amžiaus žmonėms [1]. Svarbiausias rizikos veiksnys yra
buvusi greitojo tipo reakcija. Tokiu atveju tikimybė, kad
pasikartos panašaus tipo reakcija, gali siekti 21–60 proc.,
kai skiriama panaši arba ta pati medžiaga.
● Koks yra tyrimų planas?
Diagnozuojant alergiją radiokontrastinei medžiagai,
svarbu deramai išsiaiškinti anamnezę. Itin svarbu klinikiniai požymiai, simptomų pasireiškimo laikas, surinkti
visą turimą medicininę dokumentaciją. Dažnai tenka
susidurti su tuo, kad pacientas neturi dokumentacijos
arba joje nėra nurodyta, kokia medžiaga buvo naudota,
kokie vaistai buvo skirti, kokie simptomai ir per kiek
laiko pasireiškė, kokia jų trukmė bei vieta. Dažnai tenka remtis tik paciento pasakojimu, kuris nebūna tikslus
ir aiškus. Deja, šiuo metu nėra nė vieno tyrimo, kuris
galėtų patvirtinti arba paneigti alergijos buvimą, todėl
detalus anamnezės surinkimas jau gali padėti įvertinti
reakcijos tipą. Remiantis buvusios reakcijos tipu, yra
sudaromas ir ištyrimo planas. Detali anamnezė apie esamas ir buvusias ligas, alergines ligas gali padėti įvertinti
rizikos veiksnius.
Vertinant greitojo tipo nepageidaujamą reakciją, labai padeda triptazės kiekio kraujo serume nustatymas.
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Tyrimą rekomenduojama atlikti per 1–2 val. (maksimumas – iki 6 val. po įvykusios reakcijos), kai triptazės kiekis yra didžiausias; po 1–2 dienų jis sumažėja [3].
Odos dūrio mėginiai ir įodiniai mėginiai naudojami
greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijoms diagnozuoti. Šie tyrimai atliekami naudojant neskiestas kontrastines
medžiagas. Įodiniams mėginiams rekomenduojama
naudoti 1:10 praskiestas medžiagas. Literatūroje teigiama, kad odos mėginių specifiškumas siekia 96–
100 proc. Greitojo tipo reakcijoms diagnozuoti geriau
rinktis įodinius mėginius. Odos mėginiai naudojami ne
tik alergijai patvirtinti, bet ir siekiant parinkti tinkamą preparatą. Kartais gali būti siekiama patikrinti dėl
galimų kryžminių alerginių reakcijų rizikos. Odos dūrio mėginius rekomenduojama atlikti per 6 mėnesius,
bet ne anksčiau nei 4–6 savaites po įvykusios reakcijos [2].
Provokaciniai intraveniniai testai šiuo metu atliekami tik keliuose Europos alergologijos centruose. Kai
kurie autoriai siūlo provokacinį mėginį atlikti tik naudojant alternatyvią kontrastinę medžiagą, kurių odos
mėginiai buvo teigiami, taip siekiant parinkti tinkamą
naudoti preparatą. Šiuo metu Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademija rekomenduoja apsiriboti
odos provokaciniais alerginiais mėginiais.
Pasireiškus reakcijai, pacientė buvo perkelta į Skubiosios pagalbos skyrių. Nustatytas triptazės kiekis –
26,7 ng/ml. Po 1 mėnesio, pacientei atvykus į planinę
alergologo ir klinikinio imunologo konsultaciją, pakartotas triptazės tyrimas ramybės metu – 3,53 ng/ml. Pacientė nusiųsta konsultuotis su alergologu. Į konsultaciją atvyko po 1 mėnesio. Renkant anamnenzę ir remiantis
turima medicinine dokumentacija, įtarta greitojo tipo
nepageidaujama reakcija, pasireiškusi anaﬁlaksija.
Tolesniam ištyrimui pacientė nusiųsta konsultuotis su
trečio lygio alergologu, nes esant anaﬁlaksijos rizikai
įodiniams ar provokaciniams mėginiams atlikti reikalingos stacionaro sąlygos ir ilgalaikis stebėjimas. Pacientė hospitalizuota. Atlikti odos dūrio mėginiai neigiami, įodiniai mėginiai teigiami Ultravist® kontrastinei
medžiagai. Mėginiai naudojant Ominpaque® ir Urograﬁn® – neigiami.
Atliktas provokacinis intraveninis mėginys naudojant
jodo kontrastinę medžiagą Ominpaque®, alerginių reakcijų nestebėta.
● Kaip tokį pacientą gydyti?
Alerginių ir nealerginių greitųjų reakcijų gydymas nesiskiria, gydoma pagal anaﬁlaksijos gydymo algoritmą.
Svarbiausia kuo anksčiau atpažinti anaﬁlaksijos požymius ir pradėti gydymą, kad būtų užtikrintos paciento
gyvybinės funkcijos. Pirmojo pasirinkimo vaistas yra
adrenalinas. Skiriama 0,3–0,5 mg injekcija į raumenis.
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Kartu skiriamas deguonis, intraveninės skysčių infuzijos.
Papildomai gali būti skiriami gliukokortikosteroidai, pirmos ir antros kartos antihistamininiai vaistai. Tiesa, tai
antrojo pasirinkimo vaistai, nes jų veikimas pasireiškia
ne taip greitai. Pasireiškus bet kokiems nepageidaujamiems simptomams, radiokontrastinės medžiagos infuzija turi būti nutraukiama. Jeigu tyrimas buvo atliktas, tokį
pacientą būtina toliau stebėti mažiausiai 30 min. ir būti
pasirengus suteikti būtiną pagalbą.
Atpažinus anaﬁlaksinės reakcijos simptomus, pacientei
nedelsiant suleista epinefrino 0,5 ml į raumenis, skirtas
deguonis, skysčiai į veną. Stabilizavus gyvybines funkcijas, papildomai suleista deksametazono bei pirmos
kartos antihistamininio vaisto klemastino. Stebėjimas
tęstas Intensyvios pagalbos skyriuje.
● Ar reikalinga premedikacija prieš kitą tyrimą?
Svarbiausia atskirti, kodėl skiriama premedikacija.
Literatūroje galima rasti daug ir įvairių premedikacijos protokolų. Tačiau klinikiniai tyrimai parodė, kad
premedikacija nėra efektyvi esant sunkioms nepageidaujamoms reakcijoms. Skiriant premedikacijai gliukokortikosteroidus, galima sumažinti lengvas ir vidutinio
sunkumo reakcijas. Skiriant H1 antihistamininius vaistus, galima sumažinti dilgėlinės, angioedemos, kvėpavimo takų sistemos simptomų dažnį, bet nė vieno vaisto
skyrimas prieš procedūrą visiškai neapsaugo nuo padidėjusio jautrumo reakcijų [4]. Svarbiausia pasverti naudos ir rizikos santykį. Be to, reikia prisiminti, kad tik
adrenalino injekcija yra vienintelis pasirinkimas gydant
anaﬁlaksiją.
Pacientui būtina paaiškinti, kad radiologiniam tyrimui naudojama medžiaga gali sukelti subjektyvių
simptomų, pavyzdžiui, metalo skonį burnoje, nedidelę
šilumą, plintančią nuo injekcijos vietos po visą kūną,
kurių pacientas gali tikėtis, jį nuraminti. Kai kurie autoriai rekomenduoja skirti premedikaciją net tada, kai
pacientas labai bijo procedūros – tai padeda pacientui
sumažinti baimę [3].
Klinikinėje praktikoje pasitaiko, kai gydytojai ir /
ar pacientai mano, kad alergija jūros gėrybėms ar po
žaizdų dezinfekavimo jodo tirpalu pasireiškus odos sudirginimo reakcijoms, anamnezėje yra kontraindikacija
atlikti radiologinį tyrimą naudojant radiokontrastines
medžiagas, nes toks pacientas laikomas alergiškas jodui. Mokslinė literatūra tokią tikimybę atmeta. Nurodoma, kad reakcija vyksta ne su pačia jodo molekule,
bet su junginiais, kuriuose yra jodo, ir kurių struktūra
yra kitokia.
Kilus neaiškumams, tikslinga pacientą nusiųsti pasikonsultuoti su alergologu, kuris patikslintų diagnozę ir
parinktų premedikacijos schemą.
Įrodžius alerginę sensibilizaciją kontrastinei medžiagai Ultravist®, kuri pasireiškė kaip anaﬁlaksinė reakcija,

Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

49

Padidėjęs jautrumas radiokontrastinėms medžiagoms: klinikinio atvejo aptarimas
pacientei nebuvo tikslinga skirti premedikaciją, nes ji neapsaugos nuo reakcijos pasikartojimo.

Apibendrinimas

● Kokią radiokontrastinę medžiagą pasirinkti?
Jodo kontrastinės medžiagos klasiﬁkuojamos pagal
ﬁzines ir chemine savybes – osmoliariškumą (lyginama
su kraujo plazma), jonizaciją tirpale, cheminę struktūrą.
Išskiriamos 4 jodo kontrastinių medžiagų klasės. Populiariausios šiuo metu naudojamos nejoninės dimerinės
mažo osmoliariškumo (pvz., Visipague®), nejoninės
monomerinės didelio osmoliariškumo (pvz., Ominipaque®, Ultravist®) ir joninės monomerinės didelio osmoliariškumo medžiagos (Urograﬁn®) [1].
Sunkios nepageidaujamos reakcijos pasitaiko iki
0,4 proc. ir yra dažnesnės skiriant jonines medžiagas,
palyginti su nejoninėmis jodo kontrastinėmis medžiagomis.
Remiantis pateiktu klinikiniu atveju, pacientei tyrimais įrodyta alerginė sensibilizacija Ultravist® (jopromidas) kontratinei medžiagai. Pacientei paaiškinta, kad
šios medžiagos vartoti negalima. Esant poreikiui atlikti
radiologinį tyrimą naudojant kontrastavimą, rekomenduota rinktis Omnipaque®, nes nepageidaujamų reakcijų rizika lygi bendrosios populiacijos rizikai.

● Buvusi odos sudirginimo reakcija į naudotą jodo
tirpalą nedidina nepageidaujamų reakcijų į radiokontrastines medžiagas ir nėra kontraindikacija radiologiniam tyrimui naudojant radiokontrastines medžiagas.
● Radiologiniai tyrimai naudojant radiokontrastines medžiagas yra laikomi saugiais, tačiau nepageidaujamų
reiškinių, kurie pasireiškia tiek greitojo, tiek lėtojo
tipo reakcijomis, pasitaiko.
● Nors yra įvairių premedikacijos schemų, pacientams,
patyrusiems įvairias nepageidaujamas reakcijas, nė
viena jų visiškai neapsaugo.
● Pirmojo pasirinkimo vaistas gydant greitojo tipo gyvybei pavojingas reakcijas yra adrenalinas.
● Įvykus nepageidaujamai reakcijai, būtina ją aprašyti,
detaliai surinkti anamnezę ir nusiųsti pacientą pasikonsultuoti su alergologu ir klinikiniu imunologu.
● Klinikinio atvejo pavyzdys tik įrodo, kad Lietuvoje
pacientams, patyrusiems nepageidaujamas reakcijas
į radiokontrastines medžiagas, yra visos galimybės atlikti reikalingus tyrimus ir parinkti tinkamiausią preparatą.
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Vietinis atopinio dermatito gydymas
ir jo komplikacijos: klinikinis atvejis
yd alergologė ir klinikinė imunologė glė ilėnaitė1,
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Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Alergologijos centras
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

vadas

Vietinis antiuždegiminis gydymas

Atopinis dermatitas (AD) – lėtinė uždegiminė odos
liga, kuriai būdinga lėtinė pasikartojanti eiga, odos niežulys ir teigiama šeiminė atopinių ligų (AD, alerginio rinito,
alerginės astmos) anamnezė. Tai viena dažniausių neužkrečiamųjų odos ligų, kuria serga apie 20 proc. vaikų ir
2–8 proc. suaugusiųjų [1]. Straipsnyje apžvelgiamas AD
vietinis ir antiinfekcinis gydymas, pateikiamas ligos klinikinis atvejis.

azinė terapija

VGKS

Odos sausumas yra būdingas AD požymis. Baltymo
ﬁlagrino ir odos raginio sluoksnio (stratum corneum)
intraląstelinių lipidų trūkumas, pakitęs sudėtinių dalių
(cholesterolio, pagrindinių riebalų rūgščių, keramidų)
santykis lemia padidėjusį transepiderminį vandens netekimą ir epidermio mikroįtrūkimus [1]. Dėl sutrikusios
odos barjerinės funkcijos alergenai lengviau prasiskverbia per odą, ji tampa jautresnė dirginančių medžiagų poveikiui, vystosi uždegimas. Ilgalaikis emolientų naudojimas sumažina su AD susijusį odos sausumą [2], pagerina
lengvą ir vidutinio sunkumo AD [3], sumažina vietinių
gliukokortikosteroidų (VGKS) poreikį [4–6], slopina
niežulį. Tinkamas odos drėkinimas užtikrinamas naudojant emolientus ne mažiau kaip 2 k./d. ir iš karto po
kiekvieno prausimosi.
Apribojimai. Vaikams iki 2 metų reikėtų rinktis
emolientus, kuriuose nėra įsijautrinimą galinčių sukelti augalinių baltymų (avižų, kviečių, žemės riešutų)
[7], potencialių kontaktinių alergenų (lanolino, metilizotiazolinono) ir propilenglikolio [1]. Nustatyta, kad
emolientai su 5 proc. šlapalu sumažina AD paūmėjimų
dažnį [8], tačiau dėl dirginimo ir galimo inkstų funkcijos sutrikimo tokie emolientai neturėtų būti skiriami
kūdikiams, o mažiems vaikams skiriami su mažesne
šlapalo koncentracija nei suaugusiems [9]. Augaliniai
aliejai (pvz., kokosų, sviestmedžių) sausina odą, padidina transepiderminį vandens netekimą, todėl nėra rekomenduojami.
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Vietiniai antiuždegiminiai preparatai (VGKS ir vietiniai
kalcineurino inhibitoriai (VKNI) yra pagrindiniai vaistai
lengvo ir vidutinio sunkumo AD gydyti (1 lentelė). Vietinio gydymo sėkmė priklauso nuo tinkamo preparato pasirinkimo, tinkamos dozės ir gydymo režimo laikymosi [9].
Medikamentai visada turėtų būti tepami ant sudrėkintos
odos, o preparato tipas (tepalas, kremas, losjonas) pasirenkamas pagal odos pažeidimo vietą ir tipą.

VGKS yra pirmojo pasirinkimo vaistai AD gydyti. Jie
pasižymi uždegimą slopinančiu, niežulį mažinančiu ir
kraujagysles sutraukiančiu poveikiu. Europoje VGKS
klasiﬁkuojami į 4 klases (Niedner klasiﬁkacija) – nuo I
(silpniausios) iki IV (stipriausios) (2 lentelė). Preparato
stiprumas pasirenkamas pagal uždegimo intensyvumą, pažeidimo vietą ir paciento amžių. AD gydyti turėtų būti skiriami I–III klasės VGKS. Stipriausi (IV klasės) VGKS AD
gydyti nerekomenduojami [9]. Veido, kaklo, raukšlių sričių
bėrimams rekomenduojami I–II klasės VGKS. Vaikams paprastai skiriami silpnesni VGKS nei suaugusiesiems.
AD gydyti dažniausiai užtenka tepti tinkamo stiprumo
VGKS 1 k./d., tačiau niežuliui slopinti gali prireikti 2 tepimų per dieną [10, 11]. VGKS neturėtų būti pradėti mažinti tol, kol išlieka odos niežulys. Palaipsnis VGKS nutraukimas, retinant tepimus arba pereinant prie silpnesnio
VGKS, skiriamas norint išvengti AD paūmėjimo gydymo
nutraukimo metu. Tiesa, nėra atlikta klinikinių tyrimų,
įrodančių palaipsnio nutraukimo efektyvumą [1]. Reikėtų nebijoti skirti VGKS paūmėjus AD, nes ankstyvas jų
naudojimas yra efektyviausias būdas sukontroliuoti ligą ir
sumažinti bendrą VGKS poreikį [9]. Nustatyta, kad naudojant 15 g kūdikiams, 30 g vaikams ir 60–90 g paaugliams ir
suaugusiesiems II–III klasės VGKS per mėnesį, vietinių ar
sisteminių nepageidaujamų reakcijų paprastai nepasireiškia [1].
Nepageidaujamos reakcijos. Nepageidaujamos VKGS
reakcijos gali pasireikšti dėl netinkamo jų naudojimo ir
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1 lentelė. Vietiniai preparatai A gydyti
II klasės GKS (pvz.,
Latikort, Ftorocort)

III klasės GKS
(pvz., Advantan,
Elocon, Cutivate)

Takrolimuzas

Pimekrolimuzas

Bendrojo pobūdžio reko- Pagrindinis
mendacijos
pasirinkimas

Trumpalaikis paūmė- Ilgalaikis palaikoma- Vaikams, veidui
jimų gydymas
sis gydymas

Svarbiausi nepageidauja- Odos atroﬁja, strijos,
mi reiškiniai
teleangiektazijos

Odos atroﬁja, strijos, Pradinis deginimas,
teleangiektazijos
badymas

Pradinis deginimas,
badymas

Ar tinkamas ilgalaikiam
gydymui?

Kartais

Ne

Taip

Taip

Ar tinkamas proaktyviam gydymui?

Taip

Taip (iki 16 savaičių)

Taip (oﬁciali indikaNe
cija) (iki 52 savaičių)

Ar tinkamas >2 metų
vaikams?

Taip

Kartais

Taip (oﬁciali indika- Taip (oﬁciali indikacija)
cija)

Ar tinkamas <2 metų
vaikams?

Taip

Skiestas – taip

Taip

Taip

Taip

Galima esant neabejotinoms indikacijoms

Galima esant neabejotinoms indikacijoms

Ar tinkamas nėščiosioms
Taip
ir žindančioms?
GKS – gliukokortikosteroidai.

dažniausiai yra vietinės: odos atroﬁja, pigmentacijos pakitimai, strijos, teleangiektazijos, spontaniniai randai,
echimozės, hipertrichozė, spuogai, rožiniai spuogai. Sisteminis VGKS poveikis (antinksčių funkcijos slopinimas)
labai retas.

VKNI
AD trumpalaikiam ir ilgalaikiam gydymui efektyvūs
2 preparatai – pimekrolimuzo kremas ir takrolimuzo tepalas [12–15]. 0,1 proc. stiprumo takrolimuzo tepalo antiuždegiminis efektas atitinka vidutinio stiprumo VGKS, o
1 proc. stiprumo pimekrolimuzo kremas yra silpnesnis nei
II klasės VGKS [16–18]. Europos Sąjungoje abu medikamentai patvirtinti AD gydyti nuo 2 metų, tačiau dėl mažesnės nepageidaujamų vietinių reakcijų rizikos, palyginti
su VGKS, yra skiriami ir kūdikiams, nors duomenų dėl jų
saugumo šiai amžiaus grupei yra mažiau [19–24]. VKNI ir
VGKS skyrimas kartu tose pačiose bėrimų vietose nerekomenduojamas – nėra nustatyta, kad skiriant kartu gydymas
būtų efektyvesnis [25]. VKNI ir VGKS derinimas galimas
skiriant VKNI jautresnėms sritims (veidui, kaklui, raukšlėms), o VGKS – kitoms išbertoms kūno vietoms.
Nepageidaujami reiškiniai. Dažniausias nepageidaujamas VKNI reiškinys yra trumpalaikis odos paraudimas, niežėjimas, dilgčiojimas gydymo pradžioje [12, 18].
Simptomai paprastai pasireiškia per pirmąsias 5 min. po
patepimo ir trunka iki 1 val., tačiau tęsiant gydymą simptomai retėja ir pranyksta [26]. Norint sumažinti vietinių reakcijų stiprumą, galima pradėti gydymą VGKS ir po kelių
dienų pereiti prie VKNI [27]. Aprašyti išplitusių virusinių
infekcijų, tokių kaip herpinė egzema ir užkrečiamasis mo-
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liukas, atvejai gydant VKNI [28, 29], tačiau klinikiniuose
tyrimuose nenustatyta padidėjusi jų rizika, palyginti su
placebo grupe [30–33]. Taip pat nepatvirtinta padidėjusi
limfomos, nemelanocitinio odos vėžio, kitų piktybinių
ligų ar fotokarcinogeniškumo rizika [34–40]. Vis dėlto dėl
nustatytos padidėjusios fotokarcinogeniškumo rizikos pacientams, vartojantiems ciklosporiną po organų transplantacijos, skiriant gydymą VKNI rekomenduojama apsauga
nuo saulės [9].

Proaktyvus gydymas
Be įprastinio gydymo, kai vietiniai antiuždegiminiai
vaistai skiriami tol, kol yra bėrimas, galimas proaktyvaus
gydymo režimas. Tai ilgalaikis anksčiau išbertų odos sričių gydymas vietiniais antiuždegiminiais vaistais (paprastai 2 k./sav.), skiriamais mažomis dozėmis kartu su nuolatiniu emolientų naudojimu [41]. Proaktyvus gydymas
pradedamas tada, kai bėrimo nebėra, skiriant II–III klasės
VGKS ar takrolimuzo tepalą [42]. Tyrimuose tokio gydymo efektyvumas ir tinkamumas vaikams ir suaugusiesiems
nustatytas naudojant VGKS iki 16 savaičių ir takrolimuzo
tepalą iki 52 savaičių [43–46].

Antiinfekcinis gydymas
AD sergantys pacientai dažniau serga antrinėmis odos
infekcijomis, jos yra linkusios išplisti [47]. Iki 90 proc.
pacientų, kurių oda atrodo sveika, yra nustatoma Staphylococcus aureus kolonizacija. Manoma, kad S. aureus
kolonizacija ir odos mikrobiomo pakitimai dalyvauja AD
patogenezėje [48, 49]. Tiesa, tyrimuose nenustatyta, kad
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2 lentelė. V S klasifikacija
I klasė. Silpni
Hidrokortizono acetatas 0,25–1 proc. (kremas, tepalas)

Hydrocortison 1 proc., Fucidin H (sudėtinis
preparatas)

Prednizolonas 0,2–0,5 proc. (losjonas, kremas, tepalas)

Linola-HN, Premandol

Deksametazonas (kremas, tepalas)

Gaminamas vaistinėje

II klasė. Vidutinio stiprumo
Flumetazono pivalatas 0,02 proc. (kremas, losjonas)

Lorinden A, C, N (sudėtiniai preparatai)

Triamcinolono acetonidas 0,03–0,1 proc. (aerozolis, kremas, tepalas)

Ftorocort, Polcortolon

Hidrokortizono butiratas 0,1 proc. (losjonas, kremas, tepalas)

Laticort

III klasė. Stiprūs
Metilprednizolono aceponatas 0,1 proc. (kremas, tepalas, losjonas)

Advantan

Betametazono valeratas 0,05–0,1 proc. (kremas, tepalas)

Betnovate, Celestoderm-V, Fucicort (sudėtinis
preparatas)

Betametazono dipropionatas 0,05 proc. (kremas, tepalas)

Kuterid

Mometazono furoatas 0,1 proc. (tirpalas, kremas, tepalas)

Elocon

Fluocinolono acetonidas 0,025 proc. (tepalas, kremas, gelis)

Flucinar, Synaﬂan, Synalar

Flutikazono propionatas (kremas 0,05 proc., tepalas 0,005 proc.)

Cutivate

IV klasė. Labai stiprūs
Halcinonidas 0,1 proc. (kremas, riebus kremas, losjonas 0,1–1 proc.)

Betacorton

Klobetazolio propionatas 0,05 proc. (losjonas, kremas, tepalas)

Dermovate

proﬁlaktinis antiseptikų ar antibiotikų vartojimas būtų
efektyvus [50]. Antiseptinės priemonės turėtų būti pasirenkamos tik nesant VGKS ir VKNI gydymo efekto ar
esant odos infekcijos požymiams [51]. Esant išplitusiai
odos infekcijai, rekomenduojami I kartos cefalosporinai,
o emolientų ir VGKS ar VKNI vartojimas turėtų būti tęsiamas [50].
Iš virusinių infekcijų AD sergantiems dažniau pasireiškia Herpes simplex, Varicella zoster, užkrečiamojo moliusko (Molluscum contagiosum), Koksakio (Coxsackie)
virusų sukeltos ligos [52].
Herpinė egzema (HE). Tai išplitusi H. simplex viruso
sukelta infekcija, pasireiškianti karščiavimu, limfadenopatija, išplitusiu pūsleliniu bėrimu. Negydant galimos
tokios komplikacijos kaip keratokonjunktyvitas, meningitas, encefalitas. HE rizikos veiksniai yra ankstyva AD
pradžia, sunkus ar negydytas AD, ﬁlagrino deﬁcitas ir
didelė bendrojo imunoglobulino E (IgE) koncentracija
serume [52]. Nenustatyta, kad gydymas VGKS padidintų
HE riziką, tačiau gydymas VKNI gali turėti tam įtakos ir
įtarus HE turėtų būti iš karto nutrauktas [53]. HE gydoma sisteminiais antivirusiniais vaistais (acikloviru, valacikloviru).
Vėjaraupiai paprastai yra lengva liga, nereikalaujanti
intensyvaus gydymo, tačiau galimos antrinės vietinės ar
sisteminės bakterinės infekcinės komplikacijos. Dėl šios
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priežasties AD sergantiems rekomenduojami skiepai nuo
Varicella zoster viruso [54].
Sergantiems AD užkrečiamojo moliusko sukelta infekcija yra linkusi išplisti. Gydymui skiriami įvairūs vietiniai
medikamentai (kantaridinas, kalio hidroksidas, tretinoino
kremas, cidofoviras), ﬁzinės gydymo priemonės (krioterapija, kiuretažas) [55, 56]. Gydymą VGKS galima tęsti [50].
Koksakio viruso sukelta infekcija dažniau pasireiškia
vaikams, esant ūmiems AD bėrimams. Tokiems pacientams galimos atipinės ligos formos: išplitusi (bėrimai išplitę liemens srityje), periferinė (bėrimai išplitę galūnėse) ir
Koksakio egzema (išplitę bėrimai buvusių bėrimų srityse)
[57]. Gydymas simptominis – skiriami VGKS [50].
Be S. aureus, AD patogenezėje galimai dalyvauja ir
odos grybelis Malassezia spp. Manoma, kad jis sąveikauja
su odos imunine sistema ir veikia odos barjerinę funkciją
[50]. Pacientams, kuriems AD lokalizuojasi veido ir kaklo
srityse ir yra nustatyti teigiami speciﬁniai IgE prieš šį grybelį, gali būti efektyvus gydymas vietiniu ketokonazolu ar
sisteminiais itrakonazolu ar ﬂukonazolu [50, 58].

linikinis atvejis
32 metų pacientė 2019 metais sausio 3 dieną kreipėsi
į alergologą ir klinikinį imunologą dėl kairės akies voko
patinimo ir bėrimo.

Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

53

Vietinis atopinio dermatito gydymas ir jo komplikacijos: klinikinis atvejis
Ligos anamnezė: AD pacientei diagnozuotas tada, kai
jai buvo 9 metai. Trečio nėštumo metu pasireiškė odos
sausėjimas, bėrimas vandeningomis pūslelėmis ant rankų
ir akių vokų. Pacientė įtarė, kad odos būklę blogina gliutenas, laktozė, todėl gimus trečiam vaikui atsisakė miltinių
patiekalų ir laktozės. 2018 metais spalio mėnesį konsultavosi su dermatologu. Gydymui skirtas pimekrolimuzo kremas, neomicino ir bacitracino cinko kremas (Baneocin),
žuvų taukai, ryklių kepenų aliejus, vitaminas D, hialurono
rūgšties kapsulės. Odos bėrimas išliko. 2018 metais gruodžio 27 dieną išsivystė kairės akies voko patinimas, suintensyvėjo bėrimas. Pacientė pati įtarė prieš tai valgytus ledus su vaﬂiais. Pasikonsultavusi su dermatologu telefonu,
gydymui toliau tepė pimekrolimuzo kremą, tačiau bėrimui
stiprėjant, prasidėjus šlapiavimui ir intensyviam akies
vokų tinimui kreipėsi į alergologą ir klinikinį imunologą.
Objektyviai: kairės akies voko oda inﬁltruota, paraudusi, stebimos pūslelės (1 pav.). Plyšusios pūslelės apie burną (skylamušio fenomenas). Dermatito plotelis ant kairės
rankos antro piršto.
Įvertinus klinikinės apžiūros ir ligos anamnezės duomenis, įtarta Herpes simplex virusinė infekcija. Tyrimais nustatyta neutroﬁlinė leukocitozė (leukocitai 10,31x10*9/l,
neutroﬁlai 6,4x10*9/l), imunoglobulinai M prieš H. simplex (pilka zona), teigiami imunoglobulinai G prieš H. simplex. Gydymui skirtos valacikloviro tabletės po 500 mg
2 k./d. (5 dienų gydymo kursas), fuzidino rūgšties kremas
bėrimams tepti 2 k./d. Pacientė pakartotinai konsultavosi
po 5 dienų, odos būklė pagerėjo, bėrimai nyko (2 pav.).
Aptarimas. Herpinė egzema pasireiškia 3–6 proc. pacientų, sergančių AD [59, 60]. Klinikiniuose tyrimuose
statistiškai patikimo ryšio tarp gydymo VKNI ir dažnesnių herpinės egzemos atvejų nebuvo nustatyta [30–33],
tačiau, pasireiškus herpinės infekcijos požymiams, gydymas VKNI turi būti nutraukiamas. Pacientai turėtų
būti apmokyti atpažinti herpinės infekcijos simptomus ir
patys nutraukti VKNI. Panašios reakcijos galimos ir vartojant vietinius kortikosteroidų preparatus. Svarbu žinoti,
kad išsivysčius staigiam bėrimui pūslelėmis, skylamušio

1 pav. dos bėrimas prieš gydymą airės akies voko oda infiltruota,
paraudusi, stebimos pūslelės ešinysis vokas praktiškai nepažeistas

fenomenui (apvalios erozijos ant uždegiminio pagrindo),
pacientui, sergančiam AD ir ypač vartojančiam vietinius
imuninę sistemą veikiančius preparatus, galimas ir ne visai įprastas herpinės infekcijos pasireiškimas. Kartais šie
simptomai gali būti su sisteminiais požymiais – karščiavimu, limfadenopatija. Bėrimai prie akių gali plisti į rageną ir sukelti sunkių padarinių. Bet kokiu atveju svarbu
pacientą konsultuoti ne tik telefonu, bet ir įvertinti bėrimus
objektyviai.

Apibendrinimas
AD – dažna odos liga, su kuria susiduria įvairių specialybių gydytojai. Pagrindinis lengvo ir vidutinio sunkumo
AD gydymas yra vietiniai preparatai (VGKS ir VKNI)
kartu su gausiu ir dažnu emolientų naudojimu. Reikėtų nepamiršti ir galimų antrinių bakterinių, virusinių ir grybelinių odos infekcijų, kurios gali pabloginti paciento būklę ir
pasunkinti gydymą.

2 pav. dos bėrimas po dienų gydymo kurso valacikloviru

Literatūros sąrašas redakcijoje
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Sisteminis atopinio dermatito gydymas
yd inas riguola, gyd alergologas ir klinikinis imunologas ęstutis erniauskas

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika

žanga
Atopinis dermatitas (AD) – tai lėtinė uždegiminė odos
liga, kuriai būdingi tipinių odos plotų bėrimai ir niežulys.
Labai dažnai AD sergantys pacientai turi didesnę genetinę predispoziciją sirgti ir alerginėmis ligomis [1]. AD
yra dažniausia neužkrečiamoji odą pažeidžianti liga, kuria serga apie 20 proc. vaikų ir 2–8 proc. suaugusiųjų. Iš
visų sergančiųjų 2–10 proc. ligos eiga yra sunki [2–5].
Pagal AD ligos sunkumo įvertinimo skalę (angl. Severity
scoring of atopic dermatitis – SCORAD), liga skirstoma
į sunkios formos, kai SCORAD >50 balų, lengvos formos – SCORAD <25 balai, vidutinio sunkumo – SCORAD tarp 25 ir 50 [6]. Įvertinus ligos sunkumą, parenkama skirtinga pakopinė gydymo taktika (1 pav.). Pradinis
ir pagrindinis AD gydymas paremtas vietinių preparatų
vartojimu. Daugumai pacientų tokio gydymo ligai kontroliuoti pakanka. Susidūrus su sunkios formos ar vidutinio sunkumo AD, reikia įvertinti, ar pacientas tinkamai
laikosi paskirto vietinio gydymo, ar šiuo metu nėra kitos
būklės, pasunkinančios AD eigą. Tik įsitikinus, kad vietinio gydymo galimybės neleidžia užtikrinti AD kontrolės,
reikia svarstyti apie sisteminį AD gydymą. Šiame straipsnyje nebus kalbama apie simptominį ar AD komplikacijų
gydymą sisteminiais antihistamininiais, antimikrobiniais
ir antigrybeliniais vaistais.

Sisteminis antiuždegiminis A gydymas
Sisteminis gydymas reikalingas tada, kai ligos simptomų nepavyksta suvaldyti naudojant vietinius gliukokortikoidus, vietinius kalcineurino inhibitorius, emolientus,
odos antiseptines priemones, fototerapiją. Sisteminiam
AD gydymui naudojamus vaistus galima suskirstyti į kelias grupes:
● sisteminiai gliukokortikoidai;
● imunosupresantai: ciklosporinas A, metotreksatas,
azatioprinas, mofetilio mikofenolatas;
● biologinė terapija – dupilumabas.
Kiekvienas vaistas turi teigiamų ir neigiamų savybių,
todėl jų skyrimas turėtų būti individualizuotas, gerai įvertinus paciento ligos eigą, paūmėjimų sunkumą, dažnį, motyvaciją tęsti paskirtą gydymą, gretutines ligas.

Sisteminiai gliukokortikoidai
Tai dažniausiai naudojami sistemiškai skiriami medikamentai. Sisteminiai gliukokortikoidai (sGKK) prisi-
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tvirtina prie daugelio reguliacinių genų receptorių, taip
inhibuodami įvairių uždegiminių mediatorių, chemokinų,
surišimo molekulių genų transkripciją, todėl yra sukeliamas uždegiminių ląstelių proliferacijos, vazokonstrikcijos mažėjimas ir slopinamas uždegimas [7, 8]. Gydymo
efektas pasireiškia per pirmąsias kelias dienas nuo vaisto paskyrimo. Prednizolono dozė neturi viršyti 0,5 mg/
kg/d. [9]. Gydymas sGKK turi būti trumpas (1 savaitės
kursas, vėliau dozė mažinama), be to, skiriamas tik esant
stipriam paūmėjimui, nes ilgalaikis sGKK vartojimas
sukelia nepageidaujamas reakcijas, pavyzdžiui, pagumburio ir posmegeninės liaukos ašies slopinimą, dėl kurio pasireiškia augimo sulėtėjimas (vaikams), Cushingo
sindromą, osteoporozę, svorio priaugimą, hipertenziją,
gliukozės tolerancijos sutrikimą, gastritą, oportunistinę
infekciją. Dėl šių nepageidaujamų reakcijų nerekomenduojama sGKK gydyti ligą laiką [8, 9]. Kol kas atliktas
tik vienas atsitiktinių imčių kontroliuojamasis tyrimas,
kuriame stebėta, kad sGKK gydant suaugusiųjų AD yra
mažiau efektyvūs, palyginti su ciklosporinu A [10]. Verta
prisiminti, kad, nepaisant greito efekto, lengvo prieinamumo, vartojimo patogumo, sGKK turi būti naudojami
tik AD paūmėjimui gydyti [9].

iklosporinas A
Tai sisteminis kalcineurino inhibitorius, kuris inhibuoja IL-2 sintezę ir T limfocitus, tokiu būdu slopindamas organizmo imuninės sistemos aktyvinimą, o
kartu ir uždegimą. Europos atopinio dermatito gydymo gairėse ciklosporinas A yra pateikiamas kaip
pirmojo pasirinkimo sisteminis vaistas gydant suaugusių AD, tačiau specialistai ciklosporiną A ne pagal
indikacijas (angl. off-label) skiria ir vaikų AD gydyti
[8, 11]. Šiuo metu siūloma pradinė dozė yra 4–5 mg/
kg/d., suvartojant ją per 2 kartus [9]. Klinikinis efektas stebimas maždaug po 2 savaičių. Pasiekus klinikinį efektą, dozę galima mažinti po 0,5–1 mg/kg/d. kas
savaitę iki minimalios 2,5–3 mg/kg/d. dozės [7, 8].
Gydymą be pertraukos rekomenduojama tęsti ne ilgiau
nei 2 metus. Vėliau gydymas yra nutraukiamas arba
pasirenkamas kitas tinkamas imunosupresinį poveikį
turintis vaistas. Vartojant ciklosporiną A, labai pagerėja paciento būklė. Tai patvirtina atliktos efektyvumo
studijos, įrodančios gerą šio preparato rezultatą gydant
AD [8, 11, 12]. Ilgalaikis ciklosporino A vartojimas
siejamas su nepageidaujamais reiškiniais, dėl kurių net
22 proc. pacientų nutraukia gydymą [13]. Dažniausi
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Sisteminis atopinio dermatito gydymas
1 pav. A gydymas
a Suaugusių pacientų A gydymo rekomendacijos
● Kiekvienu etapu turi būti apsvarstomos papildomos terapinės galimybės
● Jei įtariama superinfekcija, reikia skirti antiseptikų / antibiotikų
● Jei gydymas neefektyvus, apsvarstyti kitos ar papildomos diagnozės galimybę
● Atsižvelkite į1 pažymėto gydymo apribojimus
● AD gydyti patvirtinti metodai pažymėti2, ne pagal indikacijas naudojamas gydymas3
S N S:
S RA
ar
nuolatinė egzema

VI
INIS:
S RA
pasikartojanti
egzema
N VAS:
S RA
praeinanti
egzema
A IN

ar

Hospitalizavimas; sisteminiai imunosupresantai:
ciklosporinas A2, trumpi sisteminių gliukokortikoidų
kursai2, dupilumabas1–2, metotreksatas3,
azatioprinas3, mofetilio mikofenolatas3; PUVA1; alitretinoinas1-3
Proaktyvus gydymas vietiniu takrolimu2 ar
II ir III klasės vietiniais gliukokortikoidais3, tvarstymas
šlapiais tvarsčiais, UV terapija (UVB 311 nm, vidutinių
dozių UVA1), psichosocialinė pagalba, klimato terapija
Paūmėjimų gydymas II klasės gliukokortikoidais2 ar
vietiniais kalcineurino inhibitoriais2, antiseptikų
naudojimas2, sidabru dengtos tekstilės naudojimas1

ar

Edukacinės programos, emolientai, vonios aliejai,
kliniškai reikšmingų alergenų vengimas

RAPI A

b Vaikų A gydymo rekomendacijos
● Kiekvienu etapu turi būti apsvarstomos papidomos terapinės galmybės
● Jei įtariama superinfekcija, reikia skirti antiseptikų / antibiotikų
● Jei gydymas neefektyvus, apsvarstyti kitos ar papildomos diagnozės galimybę
● Atsižvelkite į1 pažymėto gydymo apribojimus
● AD gydyti patvirtinti metodai pažymėti2, ne pagal indikacijas naudojamas gydymas3
S N S:
S RA
ar
nuolatinė egzema

VI
INIS:
S RA
pasikartojanti
egzema
N VAS:
S RA
praeinanti
egzema
A IN

ar

ar

RAPI A

Hospitalizacija, sisteminiai imunosupresantai:
ciklosporinas A3, metotreksatas /
azatioprinas3, mofetilio mikofenolatas3

Proaktyvus gydymas vietiniu takrolimu2 ar
II ir III klasės vietiniais gliukokortikoidais3, tvarstymas
šlapiais tvarsčiais, UV terapija (UVB 311 nm)1,
psichosocialinė pagalba, klimato terapija
Paūmėjimų gydymas II klasės gliukokortikoidais2 ar
vietiniais kalcineurino inhibitoriais2, antiseptikų
naudojimas2, sidabru dengtos tekstilės naudojimas1

Edukacinės programos, emolientai, vonios aliejai,
kliniškai reikšmingų alergenų vengimas

SCORAD – AD sunkumo įvertinimo skalė, UV – ultravioletiniai spinduliai, UVB – ultravioletiniai B spinduliai.

nepageidaujami reiškiniai vartojant ciklosporiną A yra
nefrotoksiškumas, hepatotoksiškumas, hipertenzija,
parestezijos, dantenų hiperplazija, galvos skausmas,
virškinimo trakto simptomai, leukopenija, lėtinė imunosupresija [8]. Prieš pradedant gydymą, nepageidaujamų reakcijų kontrolei rekomenduojama atlikti bendrojo
kraujo, elektrolitų, kreatinino, šlapalo, kepenų fermentų
tyrimus, o vėliau stebėti jų dinamiką (1 lentelė). Blogė-

56

jant tyrimų rodikliams, būtina spręsti, ar mažinti vaisto dozę, ar gydymą nutraukti. Reikia atkreipti dėmesį,
kad esant inkstų nepakankamumui, nekontroliuojamai
hipertenzijai ar įvairioms vėžinėms ligoms (esamoms
ir buvusioms) ciklosporino A skyrimas yra kontraindikuotinas. Taip pat yra žinoma, kad nutraukus gydymą
ciklosporinu A AD aktyvumas per 8 savaites grįžta į buvusį prieš gydymą [8].
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Sisteminis atopinio dermatito gydymas
1 lentelė. Sisteminiai A gydyti naudojami vaistai ,
Pavadinimas

Gliukokortikoidai

Rekomenduojamų
klinikinių ir laborato- Dažniausios nepageiPoveikis
Dozavimas
rinių rodiklių stebėdaujamos reakcijos
jimas
Pogumburio ir hipoﬁBaziniai*: svoris, ūgis,
Blokuoja
Prednizolonas –
zės ašies slopinimas,
kraujo spaudimas,
uždegiminių iki 0,5 mg/kg/d.
sulėtėjęs augimas,
brandos stadija, kūno
mediatorių gydymas iki 7
osteoporozė, Cushinsudėjimas, BKT, gliusintezę
dienų
go sindromas, svorio
kozė, lipidograma
priaugimas

Kontraindikacijos

Po kiek laiko matomas
klinikinis
efektas

Sensibilizacija
medikamentui,
opos virškinimo
trakte, osteoporozė

Labai greitas

Aktyviai taikomas
imunomoduliuoBaziniai*: BKT, IMI,
jamasis gydymas,
lipidograma, šlapimo
Nefrotoksiškumas,
imunodeﬁcitas,
rūgštis, kraujo spaudihepatotoksiškumas,
inkstų ar kepenų
mas, BŠT.
Ciklosporiparestezija, dantenų nepakankamuStebėjimas: kreatininą –
2–3 savaites
nas A
hiperplazija, VT
mas, anksčiau
kas 2 savaites pirmus
reakcijos, leukopenija, buvusios ar dabar
3 mėnesius, vėliau –
bendras negalavimas esančios vėžinės
\1 k./mėn., kraujo spauligos, nekontrodimas – 1 k./mėn.
liuojama hipertenzija, epilepsija
Mialgijos, virškinimo trakto reakcijos,
Pradinė dozė yra
makulopapulinis
Baziniai*: BKT, IMI,
1–3 mg/kg/d.,
bėrimas, daugiaformė Dabar esančios
TPMT.
palaikomoji –
eritema, mazginė
vėžinės ligos,
Dažniausiai
Stebėjimas: kartoti
Blokuoja
2–3 mg/kg/d.,
eritema, urtikarinis
TPMT <5 IU/ml, 4–6 savaites,
bazinius tyrimus kas
Azatioprinas DNR ir
tačiau esant
vaskulitas, odos viru- sensibilizacija
tačiau gali
1–2 savaites, kol bus
RNR sintezę sumažėjusiam
sinės infekcijos, lim- azatioprinui ar
ir per 8–12
pasiekta stabili vaisto
TPMT aktyvufopenija, neutropenija, 6-merkaptopusavaičių
dozė, tada tyrimus karmui dozę reikia
hepatotoksiškumas,
rinui
toti kas 2–3 savaites
mažinti
pablogėjusi bendra
savijauta, pykinimas,
vėmimas
Baziniai*: BKT, IMI
Stebėjimas: BKT – kas
1–2 savaites pirmus 2
Inhibuoja
Nėštumas, maimėnesius, po to – 1 k.
insozino
Diskomfortas pilvo
tinimas krūtimi,
Mofetilio
per 1–2 mėnesius (pamonofosfato 40–50 mg/kg
srityje, pykinimas,
įsijautrinimas
4–8 savaites
mikofenolatas
siekus stabilią dozę).
dehidrogevėmimas
mofetilio mikofeIMI – pirmą mėnesį
nazę
nolatui
1 k./mėn., o pasiekus
stabilią dozę – kas 2–3
mėnesius
Baziniai*: BKT, IMI,
virusinių hepatitų žyNėštumas (o vyrai
menys, Mantu mėginys,
negali apvaisinti Dažniausiai
krūtinės rentgenograma.
Inhibuoja
Pykinimas, hepatotok- moters gydymo 4–8 savaites,
Stebėjimas: BKT, IMI
Metotreksatas dihidrofola- 15–25 mg/sav.
siškumas, mielosumetu ir 6 mėn.
tačiau gali
1–2 sav. po gydymo
to reduktazę
presija
po gydymo),
per 8–12 sapradžios ar padidinus
sunki kepenų liga, vaičių
dozę, o vėliau, pasiekus
citopenija
stabilią vaisto dozę, –
kas 2–3 mėnesius
Injekcijos vietos reakPradžia po
Pradinė dozė
cija, akių sausumas,
2 savaičių,
600 mg į poodį.
Inhibuoja
Rutininiai tyrimai nėra galvos skausmas, her- Įsijautrinimas
tačiau reikšDupilumabas IL-4 ir IL-13 Palaikomoji –
atliekami
pes simplex infekcija, dupilumabui
mingas pagereceptorius 300 mg kas
nazofaringitas, keratirėjimas po 16
2 savaites
tas, konjuktyvitas
savaičių
Pradinė dozė 4–
5 mg/kg/d., dozę
dalijant per 2
Blokuoja
kartus. Pasiekus
citokinų
klinikinį efektą,
sintezę, pridozę palaipsniui
klausančią
galima mažinti
nuo ATBF
iki 2,5–3 mg/kg/d.
Gydymas iki 2
metų

ATBF – aktyvintų T limfocitų branduolio faktorius, TPMT – tiopurino metiltransferazė, IMI – išsamus metabolinis ištyrimas (bendrasis baltymas, albuminas, aspartataminotransferaze, alanininė aminotransferazė, šarminė fosfatazė, kreatininas, šlapalas, gliukozė, natris, kalis, chloras, magnis), BKT– bendrasis kraujo tyrimas,
IL-4 – interleukinas 4, IL-13 – interleukinas 13.
* Baziniai tyrimai – tai tyrimai, atliekami prieš skiriant gydymą.
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Sisteminis atopinio dermatito gydymas
2 pav. Imunosupresantų veikimo mec anizmai
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APC – antigeną pateikianti ląstelė, ląst. – ląstelė, MHCII – II didysis audinių suderinamumo kompleksas, TCR – T limfocitų receptoriai, IL-2 – interleukinas
2, CsA – ciklosporinas A, MTX – metotreksatas, AZA – azatioprinas, MMF – mofetilio mikofenolatas.

Metotreksatas
Metotreksatas – tai fermento dihidrofolato reduktazės,
dalyvaujančio tetrahidrofolato sintezėje, inhibitorius. Inhibuojant šį fermentą, sutrikdoma nukleozido timidino sintezė, kuris yra reikalingas DNR sintezei [14]. Taip yra slopinama T limfocitų funkcija, kartu slopinamas uždegiminis
atsakas ir imuninės sistemos reaktyvumas [7]. Klinikinis
efektas pasireiškia vėliau nei ciklosporino – per 8–12 savaites. AD gydyti skiriamas ne pagal oﬁcialias indikacijas.
Dar visai neseniai tai buvo antrojo ar trečiojo pasirinkimo
vaistai. Tačiau, remiantis naujausiais duomenimis, metotreksato efektyvumas vartojant 25 mg/sav. prilygo ciklosporino A 2,5 mg/kg efektyvumui, o nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo statistiškai patikimai mažesnis, palyginti
su ciklosporiną A vartojusių pacientų grupe [15–17]. 2018
metų AD gydymo rekomendacijų pirmasis autorius patikino, kad į naujus duomenis bus atsižvelgta kitoje rekomendacijų versijoje, ir metotreksatas galėtų būti skiriamas kaip
pirmojo pasirinkimo vaistas, tačiau ši išvada dar diskutuotina [18]. Palyginti su ciklosporinu A, nutraukus gydymą
metotreksatu, AD eiga grįžta į pradinę lėčiau – per 14–20
savaičių [19]. Rekomenduojama pradinė metotreksato
dozė yra 15 mg/sav., o esant reikalui ją galima didinti po
2,5 mg kas mėnesį iki 25 mg/sav. [18]. Ilgalaikis šio vaisto
vartojimas siejamas su nepageidaujamais reiškiniais – pykinimu, kepenų fermentų padidėjimu, pancitopenija (kaulų čiulpų supresija), kepenų ar plaučių toksiškumu [8, 15].
Pancitopenijos proﬁlaktikai rekomenduojama po metotreksato kitą dieną išgerti 5 mg folio rūgšties arba ją vartoti
po 1 mg 1 k./d. Prieš pradedant gydymą metotreksatu, rekomenduojama atlikti plaučių rentgenogramą, Mantu mėginį ir įvertinti, ar pacientas neserga tuberkulioze, virusiniais hepatitais, atlikti bendrojo kraujo, kepenų fermentų,
kreatinino, šlapalo tyrimus. Vėliau rekomenduotina stebėti
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jų dinamiką (1 lentelė). Metotreksatas yra teratogenas, todėl gydomuoju laikotarpiu ir bent 6 mėnesius po jo nutraukimo tiek vyrams, tiek moterims rekomenduojama efektyvi
kontracepcija. Jei pacientas serga kepenų ligomis (cirozė,
virusiniai hepatitai), sunkiomis plaučių ligomis, aktyvia
infekcija, kraujo ligomis ar yra sutrikusi inkstų funkcija,
piktnaudžiauja alkoholiu, moteris yra nėščia, metotreksato
skyrimas kontraindikuotinas [12].

Azatioprinas
Azatioprinas (AZA) – tai citotoksinis medikamentas,
trikdantis purinų sintezę, todėl yra inhibuojama T limfocitų proliferacija ir šiek tiek mažiau B limfocitų proliferacija [8]. Rekomenduojamas kaip antrosios eilės
sisteminis medikamentas, jei yra kontraindikuotinas ciklosporinas A ir metotreksatas, tačiau AZA indikacijose
nėra nurodytas AD, todėl vaistas vartojamas ne pagal indikacijas. Atsižvelgiant į paciento ligos sunkumą, efektyvi AZA dozė turėtų būti 1–3 mg/kg/d. [8, 9]. Klinikinis
efektas pasireiškia po 8–12 savaičių. AZA metabolizuoja tiopurino metiltransferazė (TPMT). Siekiant išvengti
galimo kaulų čiulpų toksiškumo, rekomenduojama, jei
tik yra galimybė, prieš gydymą nustatyti TPMT aktyvumą. Kuo mažesnis TPMT aktyvumas, tuo mažesnę dozę
reikia skirti. Norint sumažinti nepageidaujamų reakcijų
riziką, suaugusius pacientus galima pradėti gydyti nuo
50 mg, o vėliau dozę didinti [9]. Atsitiktinių imčių studijose AZA efektyvumas buvo lygintas su metotreksatu
ir placebu. AZA yra gerokai efektyvesnis nei placebas ir
praktiškai toks pat efektyvus kaip metotreksatas [9, 12].
AZA vartojant ilgą laiką, galimi nepageidaujami reiškiniai: virškinimo trakto simptomai, kepenų fermentų padidėjimas, bendrojo kraujo tyrime stebimi ląstelių pokyčiai (pvz., limfocitopenija) [10, 12]. Prieš gydymą reikia
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Sisteminis atopinio dermatito gydymas
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CsA – ciklosporinas A, MTX – metotreksatas, SCORAD – atopinio dermatito aktyvumo indeksas.

atlikti bendrojo kraujo, kepenų fermentų tyrimus. Vėliau
stebėti jų dinamiką (1 lentelė), o pasireiškus pokyčiams
spręsti dėl dozės mažinimo ar terapijos nutraukimo [8].
Absoliučios kontraindikacijos skirti AZA – vėžinės ligos,
vartojamas alopurinolis, nėštumas. Reliatyvios kontraindikacijos – kepenų ir inkstų nepakankamumas [12].

Mofetilio mikofenolatas
Mofetilio mikofenolatas (MMF) – tai antimetabolitas, fermento inozino monofosfato dehidrogenazės
inhibitorius, vietoj šito: selektyviai sutrikdantis T ir
B limfocitų purinų sintezę, todėl sutrinka šių ląstelių
proliferacija (1,7). Paprastai MMF skiriamas sisteminės raudonosios vilkligės gydymui ar transplantuoto
organo atmetimo prevencijai, tačiau ne pagal oﬁcialias
indikacijas šį medikamentą galima skirti kaip trečiojo pasirinkimo vaistą ir AD gydyti [9]. Rekomenduojama dozė 40–50 mg/kg/d. suaugusiems ir 30–40 mg/
kg/d. vaikams, tačiau ji neturėtų viršyti 3 g/d. [7, 9].
Šiuo metu yra atlikta tik viena atsitiktinių imčių kontroliuojamoji studija. Remiantis jos duomenimis, MMF
efektyvumas yra beveik lygus ciklosporino A [20]. Ilgą
laiką vartojant MMF, gali pasireikšti nepageidaujamos
reakcijos – pykinimas, viduriavimas, silpnumas, į gripą
panašūs simptomai, kepenų pažeidimas, leukopenija,
trombocitopenija, padidėjusi rizika susirgti vėžinėmis ir
infekcinėmis ligomis. Prieš gydymą reikia atlikti bendrojo kraujo, inkstų funkcijos ir kepenų fermentų tyrimus, o tęsiant gydymą stebėti jų dinamiką (1 lentelė).
MMF yra teratogenas, todėl 6 savaites prieš planuojamą nėštumą medikamento vartojimą būtina nutraukti,
o vartojant turi būti naudojama efektyvi kontracepcija.
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MMF turi tik vieną absoliučią kontraindikaciją – padidėjusį jautrumą veikliajai medžiagai [21].

upilumabas biologinė terapija
Dupilumabas yra pilnai humanizuotas monokloninis
antikūnas, nukreiptas prieš bendrą interleukino 4 (IL-4) ir
interleukino 13 (IL-13) receptorių alfa grandį. Prisitvirtinęs prie šios grandies, dupilumabas sutrikdo IL-4 ir IL-13
signalo kelią. Taip yra slopinamas T ląstelių pagalbininkių
2 nulemtas atsakas – uždegimas, odos barjero pažeidimas. Klinikinėse ir poklinikinėse studijose dupilumabas
per 16 savaičių 69–72 proc. sumažino egzemos ploto ir
sunkumo skalės įverčius (angl. eczema area and severity
index – EASI), palyginti su buvusiu prieš gydymą, taip
pat daugiau nei 4 balais sumažėjo pacientų niežulio Vizualinės analoginės skalės (VAS) įverčiai; palyginti su
placebu, šie pokyčiai buvo statistiškai reikšmingi [22].
Šiuo metu dupilumabas skiriamas tik suaugusiųjų AD
gydyti. Ketinama atlikti ir vaisto tinkamumo bei efektyvumo vaikams tyrimus. Remiantis 2018 metų AD gydymo rekomendacijomis, dupilumabas gali būti skiriamas
pacientams, kuriems nepadeda vietinis gydymas, o imunosupresinis gydymas yra neefektyvus, netinkamas ar
kontraindikuotinas [9]. Rekomenduojama pirma 600 mg
įvadinė ir vėliau 300 mg palaikomoji dozės, vaistą leidžiant po oda kas 2 savaites. Dažniausi nepageidaujami
reiškiniai – vietinės reakcijos injekcijos vietoje, konjunktyvitas. Klinikiniuose tyrimuose mažiau nei 1 proc.
recipientų buvo stebimos padidėjusio jautrumo reakcijos
(seruminė liga, išplitusi dilgėlinė) [23]. Šiuo metu tyrimų
su nėščiomis pacientėmis neatlikta, todėl nėra aiškus medikamento poveikis vaisiui.
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Sisteminis atopinio dermatito gydymas
Atliekama daud tyrimų su kitais biologiniais vaistais,
skirtais AD gydymui: anti-IL-13 (lebrikizumabas ir tralokinumabas), anti-IL-17A (sekukinumabas, šiuo metu
Jungtinėse Amerikos Valstijose naudojamas psoriazei gydyti), anti-IL-12 ir anti-IL-23 (ustekinumabas), anti-IL- 22
(fezakinumabas), januskinazės inhibitorius (tofacitinibas)
[24]. Įvairių vaistų efektyvumas gydant AD pateiktas
3 pav.

Ilgalaikis gydymas
Prieš pasirenkant gydymą, reikia įvertinti, ar naujas gydymas skirtas ilgalaikei AD kontrolei ar tik laikinam užsitęsusio ligos paūmėjimo gydymui. Kadangi šiuo metu pagal
indikacijas sisteminiam AD gydymui skiriami tik ciklosporinas A ir dupilumabas, studijų, kurios atsakytų į klausimą,
kiek laiko turėtų būti tęsiamas gydymas, nėra. Kaip minėta,
gydymas ciklosporinu A be pertraukos gali būti tęsiamas iki
2 metų [9]. Dupilumabas yra naujas vaistas, todėl atlikta dar
tik viena ilgalaikio stebėjimo studija, kurioje dupilumabą
vartojantys pacientai stebėti 1 metus [25]. L. A. Gerbens ir
bendraautorių atliktos studijos duomenimis, AZA ir metotrekstas yra tinkami AD gydyti 5 metus [26]. Duomenų apie
MMF ilgalaikį vartojimą gydant AD nėra daug. D. Dias-Polak ir bendraautorių publikacijoje aprašyta, kad MMF buvo
skirtas 36 mėnesius [27].
Jeigu renkantis gydymą yra tinkami keli medikamentai, svarbu atsižvelgti į nepageidaujamų reakcijų riziką.
Vartojant ciklosporiną A, sunkių nepageidaujamų reakcijų rizika yra 0–2,2 proc. per savaitę, vartojant metotreksatą – 0,19 proc. per savaitę, vartojant AZA – 0,03 proc.
per savaitę, vartojant MMF – 0 proc. per savaitę, vartojant
dupilumabą – 0–0,055 proc. per savaitę [11]. Lyginat visų
nepageidaujamų reakcijų riziką, vartojant ciklosporiną A –
0–20,8 proc. per savaitę, vartojant metotreksatą – 9,8–
23,5 proc. per savaitę, vartojant AZA – 3–22,9 proc. per
LITERATŪRA
1. Prezzano JC, Beck LA. Long-Term Treatment of Atopic Dermatitis.
Dermatol Clin. 2017 Jul 1;35(3):335–49.
2. Atopic Dermatitis Incidence High Among US Adults [Internet]. Specialty Pharmacy Times. [cited 2019 Mar 12]. Available from: https://
www.specialtypharmacytimes.com/news/atopic– dermatitis– incidence– high– among– us– adults.
3. Atopic Dermatitis Prevalence 7.3% in US Adults [Internet]. Pulmonology Advisor. 2018 [cited 2019 Mar 12]. Available from: https://
www.pulmonologyadvisor.com/home/topics/allergies/atopic-dermatitis-prevalence-7-3-in-us-adults/.
4. Berrios RNV, Garc�a BB, Prado MJR, Farina MC, Sastre J. Prevalence of severe atopic dermatitis in adults and children in a health area of
Madrid, Spain. J Allergy Clin Immunol. 2019 Feb 1;143(2):AB131.
5. Barbarot S, Auziere S, Gadkari A, Girolomoni G, Puig L, Simpson
EL, et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: Results from
an international survey. Allergy. 2018 Jun;73(6):1284–93.
6. Wollenberg A, Oranje A, Deleuran M, Simon D, Szalai Z, Kunz B, et
al. ETFAD/EADV Eczema task force 2015 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adult and paediatric patients.
J Eur Acad Dermatol Venereol JEADV. 2016 May;30(5):729–47.
7. Giavina-Bianchi M, Giavina-Bianchi P. Systemic Treatment for
Severe Atopic Dermatitis. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) [Internet]. 2018 Aug 22 [cited 2019 Mar 9]; Available from: https://doi.
org/10.1007/s00005– 018– 0521– y.

60

savaitę, vartojant MMF – 4,2 proc. per savaitę, vartojant
dupilumabą – 6,4–21,6 proc. per savaitę [11].

iti sisteminiam A gydymui bandyti medikamentai
● Retinoidai. Naujausiose rekomendacijose nurodoma,
kad alitretinoinas gali būti naudojamas suaugusių AD
gydyti, kai vyrauja plaštakų pažeidimo simptomai. Dėl
vaisto teratogeniškumo reikalinga griežta kontracepcija
[9].
● Omalizumabas, anti-IgE antikūnas, skiriamas sunkiai
alerginei astmai ir lėtinei dilgėlinei gydyti. Neseniai atliktose atsitiktinių imčių studijose, kuriose buvo lyginimas omalizumabo ir placebo efektyvumas gydant AD,
skirtumo tarp tiriamųjų grupių nebuvo stebėta [28, 29].
2018 metų AD gydymo rekomendacijose nurodoma, kad
omalizumabas nėra rekomenduojamas AD gydyti [9].
● Apremilastas, fosfodiesterazės-4 inhibitorius, oﬁcialiai
skiriamas psoriaziniam artritui ir plokštelinei psoriazei
gydyti. Naujausiose rekomendacijose nurodoma, kad apremilastas gali būti naudojamas AD gydyti tik išimtiniais
pavieniais atvejais, kai nėra efektyvus kitas sisteminis
gydymas [9].
Šiuo metu sisteminiam AD gydymui skiriamų medikamentų, jų pranašumų ir trūkumų santrauka pateikiama
1 lentelėje.

Apibendrinimas
Parinkti tinkamą gydymą sergantiems sunkios formos
AD pacientams – tikras iššūkis gydančiam gydytojui.
Kiekvienas atvejis turi būti įvertintas atskirai, o gydymas
parenkamas individualizuotai. Tik nedaugelis sisteminių
imunosupresantų pagal oﬁcialias indikacijas yra tinkami
AD gydyti, tačiau visi jie yra efektyvūs ir skiriami tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
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Iššūkis gydytojams:
jautrią odą turinčių pacientų
atopinio dermatito gydymas
Atopinis dermatitas (AD) šiuolaikinėje medicinoje tampa vis svarbesnis. Didėjančios sergančiųjų gretos, lėtinė, recidyvuojanti eiga,
ilgą laiką trunkantis gydymas leidžia priskirti šią ligą prie aktualiausių medicinos problemų.
Kokie gydymo tikslai keliami gydant AD? Kaip jų pasiekti? Kokios rekomendacijos pateikiamos naujausiose AD diagnostikos ir gydymo gairėse (2018 metai)? Kalbamės su gydytoja dermatovenerologe
Inga Kisieliene.

Ar AD yra dažna liga? Kokios sergamumo šia liga
tendencijos? Ar jos kinta?
AD – dažna liga, ypač paplitusi tarp vaikų. Skaičiuojama, kad vaikų sergamumas AD gali siekti 20 proc. Suaugusiems ši liga diagnozuojama rečiau. Įvairių šaltinių duomenimis, suaugusiųjų sergamumas sudaro apie 2–8 proc.
Daugumai sergančiųjų pirmieji simptomai atsiranda kūdikystėje, vaikystėje, t. y. iki 5 gyvenimo metų. Laimei,
iki 90 proc. atvejų vaikai šią ligą išauga, ir simptomai, sulaukus paauglystės, jaunystės, išnyksta. Tačiau likusiems
10 proc. liga išlieka visą gyvenimą.
Sergamumas AD didėja, liga labiau plinta išsivysčiusiose šalyse.
AD vystosi dėl alergijos maistui, aplinkos veiksniams, kitiems alergenams. Koks šiuolaikinis požiūris į
ligos etiologiją? Galbūt žinomi nauji ligos rizikos veiksniai, priežastys?
AD – tai lėtinė uždegiminė odos liga, lydima bėrimų ir
intensyvaus niežėjimo. AD yra polietiologinė liga. Yra labai
daug veiksnių ir priežasčių, sukeliančių jo išsivystymą. Tačiau
išskiriami 4 pagrindiniai priežastiniai patogenezės veiksniai:
● genetika: žmonėms, kurių giminėje yra sergančiųjų AD,
rizika susirgti liga yra didesnė;
● sausa oda ir odos barjerinės funkcijos sutrikimas arba sumažėjimas;
● imuninės sistemos pokyčiai;
● aplinka, kurioje gyvenama, dirbama.
Daugumą aplinkos provokuojančių veiksnių sudaro
alergenai:
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● maisto alergenai (ypač vaikams);
● žiedadulkių alergenai;
● naminių gyvūnų plaukai, plunksnos, žuvų maistas,
mikroskopiniai grybai (pelėsiai).
Kiti odos dirgikliai:
● vilna, sintetika, skalbimo milteliai, plovikliai, statybinės
medžiagos, kitos odą dirginančios medžiagos;
● klimatas – karštis, šaltis, vėjas;
● prakaitavimas.
Dalis žmonių AD išauga, nes metams bėgant kinta imuninė
sistema, ji adekvačiau reaguoja į aplinkos veiksnius, todėl ligos simptomai gerokai sumažėja. Tačiau sausa oda lieka visam
gyvenimui. O kadangi sergant AD pažeidžiama odos barjerinė funkcija, aplinkoje esantys dirgikliai, infekcija gali lengvai
prasiskverbti ir sukelti odos uždegimą. Todėl įvairūs aukščiau
minėti provokuojantys veiksniai, pavyzdžiui, darbas su cheminėmis medžiagomis, dažnas rankų plovimas ir kita, gali išprovokuoti, tarkime, rankų egzemą, kaip vieną iš AD formų.
Minėjau, kad didelis sergamumo dažnis yra tarp vaikų. Ilgainiui ši liga jiems gali sukelti bronchų astmą ir / ar alerginį
rinitą. Vaikams neretai nustatoma vadinamoji atopinė triada – 3
ligos (AD, bronchų astma, rinitas), pasireiškiančios kartu. Tačiau tokia AD eiga būdinga ne visiems. Apie 40 proc. sergančių
AD pacientų daugiau jokių alergijų neturi, tik odos bėrimus.
Dermatitas ir jautri oda – ar daug tokių pacientų?
Kokie jautrios odos požymiai?
Visų pacientų, kurie serga AD, oda yra jautri. Tiksliau
sakant, visų sergančiųjų AD oda yra sausa, dėl to ji tampa
jautresnė aplinkos dirgikliams, kurie ir sukelia uždegimą.
Pati jautriausia yra veido, linkių oda.
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Iššūkis gydytojams: jautrią odą turinčių pacientų atopinio dermatito gydymas
Pagrindiniai jautrios odos požymiai:
● sausa oda;
● plonesnis odos barjeras ir intraląstelinių lipidų raginiame
sluoksnyje balanso sutrikimas;
● labiau sudirgusi oda (niežulys, deginimo jausmas);
● didesnis odos pralaidumas.
Ar AD yra pagydoma liga? Kokie gydymo tikslai
keliami? Su kokiais gydymo sunkumais susiduriama?
AD – lėtinė liga, kuria sergant paciento būklė nuolat
gali blogėti, nes tai banguojančios eigos liga. Pagrindiniai AD simptomai yra odos paraudimas, bėrimas,
pleiskanojimas, niežulys, odos sustorėjimas, vandeningos pūslelės, šašai, įtrūkimai. Vaikams dažniausiai yra
pažeidžiami skruostai arba riešų sritys. Gydant ir naudojant tam tikras priemones simptomus galima išnaikinti, pasiekti ligos remisiją. Tačiau dėl tam tikrų veiksnių
įtakos liga gali vėl paūmėti, o simptomai – paaštrėti.
Paskyrus gydymą, bėrimai gali išnykti įvairiam laikui –
savaitei, keletui mėnesių.
Gydymo tikslai yra sumažinti odos niežėjimą, išgydyti
bėrimus, kad jie atsinaujintų kiek įmanoma rečiau. Gydymas trunka ilgai – mėnesius, metus.
Gydymo problemos susijusios su tuo, kad AD yra ilgai
besitęsianti liga. Pacientai dažnai pavargsta nuo ligos, nes
nuolat reikia vartoti tepalus, kremus, vaistus. Kita problema, kad sergant AD odą niežti, ir niežėjimas būna intensyvus. Dieną žmogus sugeba valdytis, tačiau naktį jis nevalingai kasosi. Todėl susidaro didelių nukasytų, nudraskytų,
kraujuojančių odos plotų.
Koks yra šiuolaikinis AD gydymas?
Pagrindiniai AD gydymo principai yra šie:
● alergeno pašalinimas (dieta, ypač vaikams, aplinkos kontrolės priemonės);
● barjerinės epidermio funkcijos atkūrimas: emolientai (visada);
● uždegimo slopinimas:
– gliukokortikoidai,
– imunomoduliatoriai (kalcineurino inhibitoriai – pimekrolimuzas, takrolimuzas);
● kova su antrine infekcija, jos prevencija;
● fototerapija ir fotochemoterapija (UVB, UVA-1, PUVA).
Kai bėrimų yra daug, jie išplitę, galima rekomenduoti
papildomą gydymą šviesa arba fototerapiją. Dažniausiai
skiriama siaurabangė UVB fototerapija, kai gydymui
naudojami 311 nm bangos ilgio spinduliai. Toks gydymas mažina uždegimą;
● sisteminių geriamųjų ar injekuojamųjų vaistų skiriama
sergant sunkia ligos forma, kai bėrimai labai išplitę. Toks
gydymas taip pat moduliuoja imunines reakcijas;
● visada rekomenduojama mokyti ligonį ir jo šeimos narius;
● psichoterapija;
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● palaikomasis gydymas skiriamas pasiekus remisiją. Palaikomasis gydymas – kai nuolat beriamos vietos tepamos vaistais, net tada, kai oda yra sveika, be bėrimų. Šio
gydymo tikslas – siekti, kad ligos paūmėjimų būtų kuo
mažiau. Jis atspindi ilgalaikį požiūrį į ligos gydymą, valdymą, nes AD yra liga, kuri nuolat atsinaujina ir dažniausiai tose pačiose vietose.
AD – lėtinė uždegiminė odos liga. Kaip gydomas uždegimas? Į ką atkreipti dėmesį renkantis vaistus nuo
uždegimo?
AD sukeltą uždegimą rekomenduojama gydyti 2 grupių
vaistais nuo uždegimo – kalcineurino inhibitoriais ir gliukokortikoidais. Kalcineurino inhibitoriai – imuninį atsaką
moduliuojantys vaistai. Jie tinkami vartoti ilgą laiką, nesukelia tokių nepageidaujamų reiškinių, kurie pasireiškia
gydant gliukokortikoidais.
Kalcineurino inhibitoriais rekomenduojama tepti tas
vietas, kur oda yra plona: raukšlių sričių odą, veidą. Vaisto
vartoti rekomenduojama 1–2 k./d. Kad remisijos periodas
būtų kuo ilgesnis, vietas, kurios buvo išbertos, rekomenduojama tepti ir nesant bėrimų. Tai rekomenduojama daryti 1 k./d. 2–3 k./sav., pavyzdžiui, vakare pirmadienį, trečiadienį, penktadienį. Tai yra palaikomasis gydymas.
Kiti vaistai, kurių skiriama uždegimui mažinti, yra gliukokortikoidai, t. y. hormonai. Jie pasižymi geru antiuždegiminiu
poveikiu. Pagal stiprumą jie skirstomi į 4 klases. Vaistas pasirenkamas atsižvelgiant į bėrimo inﬁltraciją ir uždegimo stiprumą. Gliukokortikoidai yra veiksmingi ir greitai sumažina
simptomus. Jų trūkumas – negalima vartoti ilgai, nes sukelia
odos išplonėjimą, atroﬁjas, strijas. Jeigu keletą mėnesių ta pati
odos vieta bus tepama gliukokortikoidais, ji išplonės, todėl gali
prasidėti negrįžtami procesai. Todėl dažniausiai šių vaistų skiriama trumpalaikiais gydymo kursais, dažnai – ligos gydymo
pradžioje. Po to skiriama kalcineurino inhibitorių. AD stengiamasi kontroliuoti tais vaistais, kurie nesukelia atroﬁjų.
Atroﬁjos gali pradėti formuotis po maždaug 2–4 savaičių kasdienio gliukokortikoidų vartojimo. Nutraukus vaisto
vartojimą, oda regeneruojasi. Todėl, kaip minėjau, gliukokortikoidų saugu vartoti ne ilgai, o skirti trumpalaikį kursą.
Kokie yra odos priežiūros ypatumai sergant AD?
Kadangi sergančiųjų AD oda yra sausa, svarbu naudoti
tinkamus prausiklius. Kitas svarbus momentas, kad sergant AD pažeidžiamas barjerinis epidermio sluoksnis, todėl gydant svarbu jį atkurti. Tam skiriama emolientų. Taigi
kasdien bent 2 k./d. būtina tepti visą kūno odą drėkinamuoju kremu. Suprantama, kad tai užima laiko, ir kartais
pacientai nesugeba jo rasti ir tinkamai prižiūrėti odą. Be to,
nuolatinis odos drėkinimas reikalauja ne tik laiko, bet ir ﬁnansinių išteklių, nes emolientai nėra kompensuojami, o jų
reikia daug. Pavyzdžiui, per savaitę vaiko odos priežiūrai
gali būti sunaudota apie 150–250 ml emolientų, suaugusiesiems – daug daugiau.
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Iššūkis gydytojams: jautrią odą turinčių pacientų atopinio dermatito gydymas
Pimekrolimuzo (Elidel®) vieta gydant AD? Kokie šio
vaisto privalumai?

Atliktas 5 metus trukęs klinikinis tyrimas (Sigurgeirsson B, et al. Pediatrics2015;135:597–606). Jame
stebėti 1 039 AD sergantys pacientai, gydyti pimekrolimuzu. Vaisto veiksmingumas tirtas ir su kūdikiais nuo
3 mėnesių – jokių nepageidaujamų reiškinių užﬁksuota
nebuvo. Tyrimo rezultatai skelbia, kad pimekrolimuzas
yra saugaus proﬁlio, mažina uždegimą ir padeda kontroliuoti ligą. Didelės apimties metaanalizė (įtraukta
6 413 vaikų) parodė, kad pimekrolimuzas saugumo proﬁliu ir efektyvumu gydant AD vaikams buvo panašus į
0,03 proc. takrolimuzą.

mas įprastos ir vientisos ekstraląstelinio lipidų sluoksnio
struktūros susiformavimas, o po gydymo gliukokortikoidu
betametazonu – pakitęs odos barjeras ir lipidų sluoksnio
struktūra. Tyrimo rezultatai rodo, kad gydymas pimekrolimuzu turi įtaką padidėjusiai odos drėgmei, sumažėjusiai
mikrocirkuliacijai odoje, sumažėjusiam transepiderminio
vandens netekimui (Jensen JM, et al. J Allergy Clin Immunol 2009; 124(3 Suppl 2):R19-R28).
Kitas jautrios odos požymis – ji yra labiau sudirgusi, vargina niežulys, deginimo jausmas. Kartais vietiškai
vartojami vaistai gali sukelti laikiną deginimo jausmą
tepimo vietoje, kuris maždaug po 2 savaičių išnyksta.
Tai nėra alerginė reakcija. Tai adaptacinis laikotarpis,
kol priprantama prie vaisto. Neseniai atliktas tyrimas
atskleidė, kad 21,7 proc. pacientų nutraukė takrolimuzo tepalo vartojimą dėl deginimo jausmo. Vartojant pimekrolimuzą, stebėtas trumpesnis nepageidaujamų odos
reakcijų laikas, palyginti su takrolimuzu (0,03 proc.).
Tyrime nustatyta, kad pimekrolimuzas sukelia reikšmingai mažesnį paraudimą ir niežulį, palyginti su takrolimuzu (0,03 proc.) (Kempers S, et al. J Am Acad Dermatol
2004; 51(4):515-525).
Jautri oda yra susijusi su didesniu pralaidumu. Tyrime nustatyta, kad vartojant pimekrolimuzą pralaidumas per odą yra mažesnis, palyginti su vietinio poveikio gliukokortikoidais (Billich A, et al. Int J Pharm
2004;269:29-35).

Pacientai dažnai nerimauja dėl jautrių pažeistų
odos vietų gydymo. Koks yra pimekrolimuzo poveikis,
veiksmingumas esant jautriai odai?

Kokios yra pimekrolimuzo (Elidel®) skyrimo rekomendacijos? Ką skelbia naujausios AD diagnostikos ir
gydymo gairės?

Sergant AD, yra blogesnė odos apsauginė funkcija, o
gydydami gliukokortikoidais odą dar labiau ploniname,
t. y. dar labiau mažiname apsauginę funkciją. Kadangi
pimekrolimuzas odos neplonina, jis neslopina ir apsauginės funkcijos. Atliktas klinikinis tyrimas (Sigurgeirsson
B, et al. Pediatrics2015;135:597–606), kuris lygino pimekrolimuzą (Elidel®) ir gliukokortikoidą (hidrokortizono
butiratą 0,1 proc.). Nustatyta, kad pimekrolimuzas nesukelia epidermio atroﬁjos, palyginti su gliukokortikoidais
(Aschoff R, et al. Exp Dermatol. 2011; Oct;20(10):832-6;
Queille-Roussel C, et al. Br J Dermatol 2001 144(3):507513; Jensen JM, et al. J Allergy Clin Immunol 2009; 124(3
Suppl 2):R19-R28). Be to, nustatyta, kad pimekrolimuzas
atkūrė gliukokortikoidų sukeltą odos atroﬁją 46,5 proc. pacientų (Murrell DF, et al. Br J Dermatol 2007; 157(5):954959).
Žinoma, kad sergant AD dėl odos sausumo yra sutrikęs tarpląstelinis lipidų santykis raginiame sluoksnyje.
Oda yra sausa, ji nesugeba sulaikyti vandens. Jautri oda
pasižymi intraląstelinių lipidų raginiame sluoksnyje balanso sutrikimu ir sausumu. Vartojant pimekrolimuzą, odos
barjeras atkuriamas iki normalios odos su nepažeistu lipidų sluoksniu, ko nėra stebima vartojant vietinio poveikio gliukokortikoidus. Po gydymo pimekrolimuzu stebi-

Pimekrolimuzas rekomenduojamas jautriai AD pažeistai odai gydyti, nes pasižymi:
● odos barjero ir lipidų sluoksnio struktūros išlaikymu ir
atkūrimu;
● drėkinančiomis, emolientams būdingomis savybėmis;
● geru toleravimu ir mažesniu nepageidaujamų odos reakcijų skaičiumi;
● dideliu pacientų pasitenkinimu.
Pimekrolimuzą rekomenduojama rinktis, kai AD serga
vaikai, kai oda plona, sausa, kai reikia gydyti jautrias vietas (veidą, odos linkių sritis, kt.), jeigu yra ilgalaikio gydymo poreikis, taip pat skiriant palaikomąjį gydymą.
Pimekrolimuzas įtrauktas į gydymo schemas naujose
Europos dermatologų ir alergologų AD gydymo rekomendacijose (2018 metai). Naujausiose gairėse rašoma,
kad: Jautrias ir plonas vietas, pavyzdžiui, tokias kaip
veidas, gydant vietinio poveikio kalcineurino inhibitoriais sukeliama mažiau nepageidaujamų reiškinių, ir tai
gali būti ekonomiškai naudinga strategija, nes padeda
sumažinti gliukokortikoidų vartojimą ir gerina gyvenimo
kokybę.

Pimekrolimuzas yra vienas iš kalcineurino inhibitorių.
Tai kremas, kuris labai tinka vaikams, nes nesukelia odos
atroﬁjos. Taip pat jis labai tinka, kai bėrimai pasireiškia
plonos ir jautrios odos vietose – veido, kaklo, pažastų, linkių srities odoje.
Pimekrolimuzo privalumai – neplonina odos, nesukelia
atroﬁjų, yra saugaus proﬁlio. Jis rekomenduojamas tiek
ūminiam trumpalaikiam, tiek ir intermituojančiam ilgalaikiam AD gydymui, ypač jautrios odos, pavyzdžiui, veido.
Vaisto galima skirti vaikams nuo 2 metų.
Kokie naujausi tyrimai atlikti su pimekrolimuzu?
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žanga
Biologiniai vaistai (BV) – tai įvairios biologiškai aktyvios medžiagos, imunomoduliatoriai, naudojami skirtingoms uždegiminėms, vėžinėms ar alerginėms ligoms
gydyti. Per 15 metų biologinių vaistų naudojimas labai
padidėjo. Šiame straipsnyje apžvelgiama siūloma nepageidaujamų reakcijų, sukeltų BV, klasiﬁkacija ir nepageidaujamos padidėjusios jautrumo reakcijos, sukeltos BV,
naudojamų alerginėms ligoms gydyti.

V rūšys
Prieš aptariant BV sukeliamus nepageidaujamas reakcijas, svarbu suprasti BV veikimo mechanizmus. BV galima
suskirstyti į 3 pagrindines grupes:
● citokinus;
● antikūnus;
● suliejimo receptorius [1].
Citokinai – tai ﬁziologiškai gaminami baltymai, skatinantys ląstelių proliferaciją, diferenciaciją ar jų aktyvinimą, taip reguliuodami įgimtąjį ir įgytąjį imunitetą. Tokių
BV pavyzdžiai – alfa interferonas (INF-α), naudojamas
virusiniam hepatitui gydyti, ar interleukinas-2 (IL-2), naudojamas inkstų vėžiui gydyti.
BV gali būti ir tirpūs monokloniniai antikūnai (mAK).
Tokie BV yra nukreipti prieš organizme esančius citokinus
(pvz., mepolizumabas – anti-IL5), receptorius ar ląstelių
paviršiaus molekules (pvz., basiliksimabas yra nukreiptas
prieš IL-2 receptorius), vėžio antigenus (pvz., cetuksimabas yra nukreiptas prieš chimerinius epidermio augimo
faktoriaus receptorius, ekspresuojamus metastazinio kolorektalinio vėžio ląstelių). Istoriškai BV, tokie kaip mAK,
yra pelės imunoglobulinai G (IgG), tačiau, norint sumažinti jų imunogeniškumą, pelės peptidų sekos dalis IgG molekulėje mažinama. Pagal tai, kokią mAK dalį sudaro pelės
peptidų seka, mAK skirstomi į kelias grupes, kurioms būdingos speciﬁnės priesagos:
● ksimab (angl. ximab) – tai chimeriniai mAK, kurių
25 proc. Fab fragmento yra pelės, o likusi dalis – žmogaus;
● zumab – tai vadinamieji sužmoginti, humanizuoti mAK,
kurių tik 2–5 proc. Fab fragmento yra pelės;
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● mumab – žmogaus mAK [2].
Suliejimo baltymai – tirpios, natūraliai aptinkamų receptorių formos arba ligandai, giminingi natūraliems ligandams. Šie receptoriai paprastai būna prijungti prie
Ig-Fc fragmento. Tokio BV pavyzdys – etanerceptas TNFαRII receptorius. Paprastai šios BV grupės pavadinimai
baigiasi galūne – ceptas (angl. cept).

Vaistų ir V skirtumai
BV labai skiriasi nuo įprastų vaistų, labiausiai struktūra,
veikimo principu, metabolizmu ir imunogeniškumu [3].
Palyginti su vaistais, kurie yra gaunami cheminės pramonės metodais, BV yra gaunami iš bakterijų kultūrų, augalų, vabzdžių ir žinduolių, pasitelkus genų inžineriją [1,
3]. Dauguma BV yra vartojami parenteraliai, nes skyrus
peroraliai būtų suvirškinti ir netektų savo efektyvumo. BV
nėra metabolizuojami į aktyvius junginius, o, atvirkščiai,
yra katabolizuojami iki paprastų aminorūgščių. Dėl dydžio
jie yra daug labiau imunogeniški. Kadangi BV yra biologiškai aktyvios molekulės, jie pasižymi imuninę sistemą
reguliuojančiu poveikiu. Įprastų medikamentų ir BV palyginimas pateiktas 1 lentelėje.

V sukeltų nepageidaujamų reakcijų klasifikacija
Dėl ryškių skirtumų, palyginti su įprastiniais cheminiais
vaistais, jau egzistuojanti nepageidaujamų reakcijų klasiﬁkacija yra netinkama. Todėl W. J. Pichleris pasiūlė atskirą
nepageidaujamų reakcijų, kurias sukelia BV, klasiﬁkaciją [4], kuri šiuo metu yra siūloma ir daugelio kitų autorių
[1–3, 5]. Pagal imuninius mechanizmus BV sukeliamas
nepageidaujamas reakcijas galima skirstyti į 5 tipus, kurie
žymimi graikų raidėmis α, β, γ, δ ir ε.
α reakcijos: perstimuliavimas (angl. overstimulation).
Šios reakcijos yra sukeliamos dėl tiesioginio BV poveikio. Manoma, kad šio tipo reakcijos pasireiškia, kai,
siekiant gero terapinio efekto, yra atpalaiduojamas didelis kiekis citokinų, kurie dėl jiems būdingo veikimo
mechanizmo sukelia sisteminio uždegiminio atsako sindromą, vadinamą citokinų audra [4]. Kliniškai α reakcijos gali pasireikšti galvos skausmu, karščiavimu, sąnarių
skausmu, pykinimu, vėmimu, viduriavimu, padidėjusio
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Nepageidaujamos reakcijos, kurias sukelia biologinė terapija
1 lentelė. radicinių ir V palyginimas
Tradiciniai vaistai

BV

Maža molekulė (<1 kDa)

Dideli molekulių kompleksai (>1 kDa)

Pagaminti cheminės sintezės metodais

Struktūriškai panašūs į savus baltymus.
Pagaminami išgaunant BV iš genų inžinerijos metodais modiﬁkuotų ląstelių

Atsparūs karščiui (išlaiko biologinį efektyvumą) Neatsparūs karščiui
Metabolizuojami į aktyvius ir neaktyvius
metabolitus

Virškinimo trakte suardomi virškinimo fermentų, organizme nemetabolizuojami, o katabolizuojami kaip savi baltymai

Galima vartoti įvairiais būdais

Peroralinis vartojimas sunkiai įmanomas

Daugybė sąveikų su kitais vaistais

Neturi sąveikų su kitais vaistais

kapiliarinio pralaidumo sindromu, plaučių edema, psichinės būklės pakitimu ar aseptiniu meningitu [1]. Manoma, kad simptomai išsivysto dėl padidėjusio uždegiminių citokinų kiekio: IL-1b, IL-6, IL-8 , TNF-α, INF-γ
ir komplemento sistemos aktyvinimo [6]. Ryškiausias šio
tipo reakcijos pavyzdys – eksperimentinio BV TGN1412
pirmos klinikinės fazės studija [7], kurioje 6 sveikiems
vyrams per 1 val. po pirmosios dozės išsivystė galvos,
nugaros skausmai, pykinimas, vėmimas, karščiavimas.
Vėliau dėl išsivysčiusios hipotenzijos, kvėpavimo nepakankamumo, plaučių inﬁltracijos, ūminio inkstų nepakankamumo, diseminuotos intravazalinės koaguliacijos jie buvo hospitalizuoti į reanimacijos ir intensyvios
terapijos skyrių. Ištyrus jų kraują, buvo nustatytos labai
padidėjusios TNF-α ir INF-γ koncentracijos. Panašias reakcijas gali sukelti ir rituksimabas, anti-CD20 antikūnas.
β reakcijos: padidėjęs jautrumas BV. Padidėjusio
jautrumo reakcijos gali būti greitojo ir lėtojo tipo. Šioms
reakcijoms priskiriamos vietinės injekcijos vietos ir infuzinės reakcijos. Padidėjusio jautrumo reakcijos priklauso
nuo to, kokios klasės Ig yra atsakingi už patiriamą reakcija, galimos komplemento sistemos aktyvinimo, mAK
panašumo į žmogaus baltymus.
Greitojo tipo reakcijos pasireiškia per kelis skirtingus
mechanizmus:
● IgE sukeltos reakcijos, kai pacientas įsijautrina
nežmogiškiesiems (pvz., pelės) peptidams, esantiems
BV sudėtyje. Tokios reakcijos, pirmą kartą suleidus
BV, nepasireikš [2]. Dažniausi β reakcijų simptomai:
ūminė dilgėlinė, gerklų obstrukcija (švilpimas), nuolatinis kosulys ar dauginiai įvairių organų sistemų
simptomai. BV gali sukelti IgE nulemtas anaﬁlaksines
reakcijas. Yra aprašyti anaﬁlaksijos atvejai, kuriuos
sukėlė rituksimabas (mAK prieš CD20), omalizumabas (mAK prieš IgE) ir kiti BV. Taip pat aprašytas IgG
paskatintas anaﬁlaksijos mechanizmas, kai aktyvinami bazoﬁlai, makrofagai ir trombocitus aktyvinantys
faktoriai [2];
● komplemento sistemos aktyvinimas, kurio metu išskiriami anaﬁlaktoidiniai mediatoriai (C3a ir C5a), tiesiogiai
stimuliuojantys putliąsias ląsteles [8];
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● infuzinės reakcijos. Tai nėra padidėjusio jautrumo reakcijos, tačiau dėl klinikinio panašumo priskiriamos
šiam tipui. Tai dažniausios nepageidaujamos reakcijos, pasireiškiančios skiriant mAK. Kliniškai pacientai
dažniausiai skundžiasi galvos ir pilvo skausmu, drebuliu, pykinimu, vėmimu, viduriavimu, niežuliu, širdies
ritmo ar kraujo spaudimo pokyčiais. Paprastai reakcijos būna silpnesnės sulėtinus vaisto infuziją ir skyrus
premedikaciją antihistamininiais vaistais, sisteminiais
gliukokortikoidais (GKK) ar analgetikais. Infuzinių
ir greitųjų padidėjusio jautrumo reakcijų palyginimas
pateiktas 2 lentelėje.
Lėtojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijos gali pasireikšti nuo 2 val. iki 14 dienų po vaisto suleidimo. Simptomai gali būti įvairūs – daugiaformė eritema, vaskulitai,
Stevenso-Johnsono sindromas, toksinė epidermio nekrozė,
tačiau dažniausiai simptomai primena seruminei ligai būdingus simptomus. IgG klasės antikūnų gamyba prieš BV
gali būti priskiriama lėtosioms reakcijoms, tačiau jie retai
sukelia klinikinius simptomus ir yra atsakingi už biologinio preparato efekto praradimą gydant jais kurį laiką.
Šioms reakcijoms galima priskirti reakcijas injekcijų
vietose. Injekcijos vietoje gali pasireikšti niežulys, paraudimas, patinimas. Jos gali išryškėti greitai, tačiau dažniausiai tai nutinka po 24–48 val. [2].
γ reakcijos: susietos su imuninės sistemos ar citokinų disbalansu. Jos pasireiškia, kai BV, atlikdami savo
funkciją, blokuoja speciﬁnę imuninės sistemos dalį ir
sutrikdo normalią imuninės sistemos funkciją. Dėl to pacientai gali susirgti speciﬁnėmis infekcijomis, autoimuninėmis ar atopinėmis ligomis [1]. Pavyzdžiui, gydymas
anti-TNF-α BV gali padidinti riziką sirgti šiomis ūmiomis
infekcijomis: Herpes zoster, tuberkulioze ar listerioze [3].
Kitas pavyzdys – rituksimabo (anti-CD20) sukelta antrinė
hipogamaglobulinemija.
δ reakcijos: kryžminės reakcijos. Tai reakcijos,
pasireiškiančios dėl BV taikinio antigeno, kurį ekspresuoja patogeninės ir sveikos ląstelės. Geriausias tokios
reakcijos pavyzdys cetuksimabas – mAK prieš epidermio augimo faktoriaus receptorius, kurie yra ekspresuojami tiek vėžinių ląstelių, tiek normalių odos ląstelių.
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2 lentelė. Infuzijos sukeltų ir greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijų simptomai
Infuzijos sukeltos reakcijos

Greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijos

Paraudimas ar niežulys

Dilgėlinė, paraudimas, tinimas, padų ir delnų ar
genitalijų niežulys, viso kūno niežulys

Kvėpavimo sistema

Dusulys, kartais pasireiškia kvėpavimo
nepakankamumas, bronchospazmas nėra
būdingas

Simptomai, pasireiškiantys nosyje: rinorėja,
čiaudulys, niežulys
Gerklose: disfonija, užkimimas, stridoras, kosulys, niežulys
Plaučiuose: bronchospazmas, švilpimas, dusulys, cianozė ar kvėpavimo nepakankamumas

Virškinimo traktas

Pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas,
viduriavimas

Pykinimas, rijimo sutrikimas, spazmai, vėmimas, pilvo skausmas, viduriavimas

Oda ir gleivinės

Krūtinės skausmas, tachikardija ar širdies
Diskomforto jausmas krūtinėje, tachikardija
ritmo sutrikimai, galvos svaigimas, sumišimas,
Širdies ir kraujagyslių ar bradikardija, pakitusi psichinė būklė, reapalpimas, pakitusi psichinė būklė, hipotenzisistemos
tais atvejais – hipotenzija, sąmonės praradija, sąmonės praradimas, šokas, ūminis širdies
mas, šokas, ūminis širdies nepakankamumas
nepakankamumas
Kitos sistemos

Karščiavimas, šaltkrėtis, sąnarių ir raumenų Metalo skonio jutimas, gimdos susitraukinėjiskausmas, apatinės nugaros dalies skausmas mas

Alerginėms ligoms gydyti naudojamų V sukeliamos
padidėjusio jautrumo reakcijos

Tikslus anaﬁlaksiją sukeliantis mechanizmas nėra žinomas, nes daugeliu atvejų IgE prieš omalizumabą nebuvo
aptinkami [10]. Yra aprašomos polisorbatų, esančių omalizumabo sudėtyje, sukeliamos alerginės reakcijos, todėl manoma, kad jie galėtų būti viena anaﬁlaksijos priežasčių [13].
Taip pat aprašomos ir lėtinės omalizumabo sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos, išryškėjančios per 24 val.–5 dienas
po vaisto suleidimo. Klinikinė šių reakcijų išraiška gali būti
įvairi: niežtintys lokalūs leidimo vietos ar išplitę odos bėrimai, seruminę ligą primenantys simptomai [13–15].

Omalizumabas

Benralizumabas

Tai humanizuotas mAK prieš IgE, kurio 5 proc. sudaro pelės polipeptidinė grandinė. Omalizumabas skiriamas
sunkiai alerginei astmai ir lėtinei dilgėlinei gydyti. Išleidus vaistą į rinką, pastebėta, kad omalizumabas gali sukelti anaﬁlaksiją. Remiantis pirmosios poklinikinės atvejų
stebėsenos studijos duomenimis, anaﬁlaksijos dažnis siekė
0,09 proc., o iš jų net 75 proc. atvejų pasireiškė po pirmųjų 3 vaisto dozių [9]. Lieberman ir bendraautorių atliktoje
atvejų stebėsenos studijoje nurodoma, kad anaﬁlaksijos
tikimybė gydantis omalizumabu yra 0,2 proc. [10], o patys gamintojai nurodo 0,1–0,2 proc. anaﬁlaksijos tikimybę [11]. Pastebėta, kad 43 proc. pacientų, patyrusių omalizumabo sukeltą anaﬁlaksiją, gyvenime yra buvusi kito
veiksnio sukelta anaﬁlaksija [12], todėl anaﬁlaksija anamnezėje yra įvardijama kaip rizikos veiksnys. Dažniausiai
omalizumabo sukelta anaﬁlaksija išryškėja 30–60 min.
po vaisto suleidimo ir pasireiškia kvėpavimo takų simptomais (95 proc. atvejų), odos simptomais ar edema [12].
Remiantis šiais duomenimis, rekomenduojama skiriant
omalizumabą pirmus 3 kartus pacientą stebėti 2 val., vėliau – 30 min. [1, 9].

Tai humanizuotas mAK prieš IL-5 receptorius, naudojamas gydant sunkios formos eozinofilinę astmą.
Europoje vaistas įregistruotas tik 2018 metais [16],
todėl poklinikinės stebimosios padidėjusio jautrumo
atvejų studijos dar nėra publikuotos. Klinikinių studijų metu padidėjusio jautrumo reakcijų dažnis siekė
3 proc., kurios pasireiškė dilgėline ir alerginiu granulomatoziniu angitu [17]. Jungtinių Amerikos Valstijų
maisto ir vaistų administracijos saugumo ataskaitoje
pateikiami 2 anafilaksijos atvejai, kuriuos sukėlė benralizumabas [18].

Dėl cetuksimabo poveikio odai pasireiškia aknei būdingas bėrimas [1, 4].
ε reakcijos: neimuninės nepageidaujamos reakcijos.
Tai su BV veikimo mechanizmu nesusietos nepageidaujamos reakcijos. Pavyzdžiui, su gydymui naudojamu IFN-α
susietos pakitusios paciento psichinės būklės – ūminis sumišimas ar depresija [1, 4].
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Mepolizumabas
Tai humanizuotas mAK prieš IL-5, naudojamas gydant sunkios formos eozinoﬁlinę astmą. Padidėjusio
jautrumo reakcijos gali pasireikšti praėjus kelioms
valandoms ar kelioms dienoms po mepolizumabo suleidimo. Dažniausios padidėjusio jautrumo reakcijų
klinikinės išraiškos: burnos, veido ar liežuvio tinimas,
silpnumas, kvėpavimo sistemos simptomai, dilgėlinė.
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Sisteminių alerginių reakcijų dažnis yra 2–4 proc. [19,
20]. Nustatyta, kad mepolizumabo sukeltos anaﬁlaksijos rizika mažesnė nei 1 proc. [20, 21].

Reslizumabas
Tai humanizuotas mAK prieš IL-5, naudojamas gydant sunkios eigos eozinoﬁlinę astmą. Klinikiniuose tyrimuose 0,3 proc. atvejų reslizumabo infuzijos metu buvo
stebimos anaﬁlaksinės reakcijos [1]. Simptomai paprastai pasireiškia atliekant infuziją ar per pirmąsias 20 min.
po jos. Tęstinėje studijoje anaﬁlaksija nepasireiškė nė
vienam tiriamajam [22], tačiau literatūroje vis publikuojami nauji reslizumabo sukeltos anaﬁlaksijos klinikiniai
atvejai [23].

sunkumo ir sunkų atopinį dermatitą. Yue Han ir bendraautorių pateiktoje saugumo ir efektyvumo analizėje išskiriama, kad sunkių nepageidaujamų reakcijų dažnis siekia
2,56 proc., tačiau iš šių reakcijų nėra išskiriamos padidėjusio jautrumo reakcijos [24]. Dupilumabo gamintojai
nurodo, kad dupilumabo sukeliamų padidėjusio jautrumo
reakcijų, į kurias buvo įtraukti ir seruminę ligą primenantys simptomai, dažnis yra mažesnis nei 1 proc. [25]. Publikacijų, aprašančių dupilumabo sukeltas anaﬁlaksines
reakcijas, šiandien nėra.

Apibendrinimas

Tai žmogaus mAK prieš IL-4 receptorių, kuris blokuoja IL-4 ir IL-13 ir yra naudojamas gydant vidutinio

BV skiriasi nuo tradicinių vaistų. Dėl daugelio skirtumų tarp šių preparatų tipų tradicinė nepageidaujamų
reakcijų klasiﬁkacija yra netinkama. Žinant, kaip tiksliai
veikia BV, galima aktyviai stebėti ir laiku pradėti gydyti pasireiškusias nepageidaujamas reakcijas. Padidėjusio
jautrumo reakcijos į BV, skirtus gydyti alergines ligas,
yra retos.
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vadas
Alerginis rinitas (AR) yra viena dažniausių alerginių
ligų, kuri vargina daugiau nei 500 mln. žmonių pasaulyje. Lengvos ir vidutinio sunkumo eigos AR, rinokonjunktyvito ir kitų alerginių ligų simptomams lengvinti
klinikinėje praktikoje skiriamas gydymas H1 antagonistais. Iki 40 proc. pacientų, sergančių AR, sudaro darbingo amžiaus žmonės, todėl svarbu, kad vaistas nesukeltų
mieguistumo, neturėtų nepageidaujamos įtakos gyvenimo kokybei ir kasdienei veiklai. Palyginti su pirmos
kartos H1 antagonistais, nuo 1980 metų klinikinėje praktikoje naudojami antros kartos antihistaminai, kurių sedacinis poveikis yra santykinai mažesnis. Svarbu žinoti,
kad antros kartos H1 antagonistai tarpusavyje skiriasi
farmakologinėmis savybėmis ir poveikiu centrinei nervų sistemai (CNS).
Šiame straipsnyje aptarsime antros kartos antihistamininių vaistų veikimo ypatybes bei įtaką CNS funkcijoms,
lemiančius šių vaistų pranašumą gydant AR (rinokonjunktyvitą) ilgą laiką.

Vaistų selektyvumas istamino receptoriams
CNS histaminerginių neuronų srityse aptinkami 4
histamino receptorių tipai (mokslinėje literatūroje žymimi H1R – H4R). Šie receptoriai svarbūs reguliuojant
CNS funkcijas, tokias kaip būdravimas, miegas, mityba, kognityviniai gebėjimai. Šiuolaikinėje praktikoje
naudojamų antros kartos H1 antagonistų speciﬁškumas
orientuotas į daugiausiai ištyrinėtą H1R bei jo struktūrą.
H1R turi 7 dalis su intraląsteline katijonine (COOH-)
ir ekstraląsteline anijonine (NH2-) terminalėmis. Prie
šių histamino recetorių besijungiantys antros kartos H1
antagonistai struktūriškai nėra panašūs į histaminą. Jie
jungiasi prie skirtingos receptorių dalies, farmakologiš-
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kai veikdami kaip atvirkštiniai agonistai – stabilizuojama neaktyvi histamino receptorių konformacija, todėl
vėliau prisijungęs histaminas nesukelia jokio atsako. Ne
visi antros kartos antihistamininiai vaistai yra vienodai
speciﬁški H1 receptoriams. Didesnį speciﬁškumą H1R
turi tie H1 antagonistai, kurių cheminėje struktūroje yra
karboksilo (COO-) grupė (pvz., levocetirizinas, feksofenadinas, bilastinas), kuri konkuruoja dėl H1R NH- terminalės su kitais ligandais. Epinastinas, desloratadinas,
loratadinas ar rupatadinas, turintys amino (NH-) grupę,
jungiasi ir su kitais receptoriais (pvz., muskarininiais),
todėl yra santykinai mažiau speciﬁški.

NS 1R užimtumas ir ematoencefalinio barjero
pralaidumas 1 antagonistams
Sedacinis antihistamininių vaistų poveikis yra susijęs su dideliu afinitetu CNS histamino receptoriams.
Tam šie preparatai pirmiausia turi įveikti hematoencefalinį barjerą. Jo pralaidumui vertinti neseniai pradėtas naudoti pozitronų emisijos tomografijos tyrimas
(PET). Juo vertinamas antihistamininių vaistų prisijungtų ir inaktyvintų H1R (H 1R užimtumo (H1RO))
kiekis. Buvo lyginti PET rezultatai su pacientų klinikiniu ištyrimu (objektyviais pažintinių ir psichomotorinių funkcijų testais, subjektyvia miego kokybe ir pan.)
po vienkartinių pirmos ir antros kartos H1 antagonistų
bei placebo dozių. Atliktų studijų duomenimis, įrodyta tiesioginė koreliacija tarp didėjančios procentinės
H 1RO išraiškos ir CNS slopinimo klinikos. Remiantis
H 1RO intervalais, šiuo metu išskiriamos 3 H1 antagonistų grupės: preparatai, neslopinantys CNS (jei H1RO
<20 proc.), mažai slopinantys (jei H1RO 20–50 proc.)
ir slopinantys CNS (jei H1RO >50 proc., kai stebimas
neabejotinas ryšys su mieguistumu ir sumažėjusiomis
kognityvinėmis funkcijomis).
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1 pav. Anti istamininių vaistų klasifikacija pagal NS receptorių užimtumą
po nurodytos vienkartinės vaisto dozės išgėrimo ar lašinimo į akis

Vaistas dozė

Neslopinantis

R

1

proc ir sukeliamo slopinamojo poveikio intensyvumą

Mažai slopinantis

Slopinantis

ilastinas
mg
lopatadino akių lašai
eksofenadinas
mg
eksofenadinas
mg
evocetirizinas mg
pinastinas
mg
bastinas
mg
oratadinas
mg
erfenadinas
mg
etirizinas
mg
lopatadinas mg
epotastinas l mg
Azelastinas mg
Mekvitazinas mg
etirizinas
mg
d c lorfeniraminas mg
ksatomidas
mg
etotifeno akių lašai
ifen idraminas
mg
idroksizinas
mg
etotifenas mg
d c lorfeniraminas mg i/v
H1 receptorių užimtumas proc

Ši klasiﬁkacija leidžia palyginti antihistamininius
vaistus tarpusavyje (1 pav.). Pavyzdžiui, pavartojus 1 mg
antros kartos antihistamino ketotifeno, H1RO laipsnis
siekia net 75 proc., stebimas stiprus CNS slopinimas.
Antros kartos antihistaminai feksofenadinas ir bilastinas
priskiriami neseduojamųjų preparatų grupei. Vartojant
šių preparatų įprastinėmis dozėmis, H1RO laipsnis yra tik
0,1 proc. ir, vertinant sukeltą mieguistumą, prilygsta placebo efektui. Bilastinas ir feksofenadinas yra P-glikoproteinų substratai. Jų cheminėje struktūroje yra tiek amino
(-NH2), tiek karboksilo (-COOH) grupės, be to, palyginti
su sedaciniais antihistamininiais vaistais, jie pasižymi didesne molekuline mase, o tai apsunkina hematoencefalinio barjero praeinamumą.

Antros kartos H1 antagonistų klinikiniai ir
farmakologiniai skirtumai
1 lentelėje išvardytos antros kartos H1 antagonistų
savybės ir skirtumai. Bilastinas, feksofenadinas, cetirizinas, levocetirizinas, loratadinas, desloratadinas ir
ebastinas plačiai naudojami gydant alerginį rinokonjunktyvitą ir dilgėlinę. Visais jais greitai pasiekiamas ilgalaikis simptomų slopinimas: maksimali plazmos koncentracija pasiekiama per vidutiniškai 3 val., o pusinės
eliminacijos periodas trunka nuo 8 (levocetirizinas) iki
27 (desloratadinas) valandų. Dauguma jų nekonkuruoja
su kitais vaistais ar alkoholiu dėl metabolizmo fermentų, o bilastinas iš organizmo šalinamas nepakitęs. Taigi
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cetirizinas, levocetirizinas, ebastinas (titruojant dozes),
loratadinas, feksofenadinas ir bilastinas yra indikuotini
esant kepenų ir / ar inkstų funkcijos pažeidimui. Visi šie
antros kartos H1 antagonistai neturi reikšmingos įtakos
vairavimui. Didžiausias jungimosi su H1 receptoriais
speciﬁškumas būdingas bilastinui. Dėl jau anksčiau
minėtų farmakologinių savybių ir neslopinamojo poveikio, remiantis klinikinių studijų rezultatais, ARIA gairėse labiausiai rekomenduojami antihistamininiai vaistai
yra bilastinas ir feksofenadinas.

Antros kartos H1 antagonistai gydant AR ir jų įtaka
mieguistumui
Tyrimai rodo, kad antros kartos H1 antagonistai
simptominiam AR gydymui yra vienodai veiksmingi,
tačiau turi skirtingą poveikį CNS funkcijoms. Neseniai
atliktas daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai aklas
tyrimas, kuriame siekta palyginti geriamojo bilastino
(20 mg), cetirizino (10 mg) ir placebo (iš viso 683 tiriamieji) poveikį sezoninio AR simptomams, skiriant preparatus kasdien 14 dienų. Buvo vertintas tiek rinito, tiek
konjunktyvito simptomų (sloga, nosies užgulimas, čiaudulys, nosies niežėjimas; akių paraudimas, niežėjimas,
ašarojimas) slopinimas. Bilastiną ir cetiriziną vartojusių
pacientų grupėse jau po savaitės užﬁksuotas statistiškai
reikšmingas alerginio rinokonjunktyvito simptomų sumažėjimas (plotas po kreive (AUC): placebo – 100,6;
bilastino – 76,5; cetirizino – 72,3; p<0,001). Rezultatai
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Antros kartos H1 antagonistai gydant alerginį rinitą ir jų poveikis centrinės nervų sistemos funkcijoms
1 lentelė. H1 antagonistų farmakologinės savybės ir skyrimo aspektai
Bilastinas

Feksofenadinas

Cetirizinas

Levocetirizinas

Loratadinas

Desloratadinas

+++

+

+

++

+

++

–

±

±

++

+++

+++

tmax (val.)

1,3

1–3

1,0

0,9

1,0–1,5

3,0

t1/2 (val.)

14,5

11–15

10,0

7,9

8,4

27,0

Neskiriama

>3 m.

6–12 m.

>2 m.

>2 m.

>1 m.

Dozių titravimas
esant IFN

Ne

Ne

Taip1

Taip1

Taip

Atsargiai1

Dozių titravimas
esant KFP

Ne

Ne

Taip
(esant ir IFN)

Taip
(esant ir IFN)

Taip (esant
sunkiam KFP)

Nėra duomenų

Geriatriniai
pacientai

Taip

Taip

Taip2

Taip2

Taip

Nėra duomenų

Sąveika su maistu

Taip3

Nėra duomenų

Ne

Ne

Ne

Ne

Nėščios ar
žindančios moterys

Atsargiai

Ne

Atsargiai

Atsargiai

Ne

Ne

Sąveika su kitais
vaistais

Ne

Taip4

Ne

Ne

Tikėtina5

Ne

Sąveika su
alkoholiu

Ne

Nėra duomenų

Atsargiai

Atsargiai

Ne

Ne

Nėra neigiamo poveikio vairavimui

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Kontraindikacijos

Nėra

Nėra

Sunkus IFN

Sunkus IFN

Nėra

Nėra

ARIA rekomendacijų balas (maks.
10)

10

9,5

6

6,5

6,5

6,5

Savybės
H1R selektyvumas
Metabolizmas

Pediatriniai
pacientai

± – abejotinas, + – silpnas, ++ – vidutinis, +++ – ryškus poveikis, – – nemetabolizuojamas, Tmax – pasiekiamos maksimalios koncentracijos plazmoje laikas, t1/2 – eliminacijos pusperiodis, ARIA (angl. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma), IFN – inkstų funkcijos nepakankamumas,
KFP – kepenų funkcijos pažeidimas, 1 – esant vidutinio ir sunkaus laipsnio IFN, 2 – titruojant dozes, esant IFN, 3 – vartojama prieš valgį, 4 – su
antacidiniais vaistais, 5 – su CYP3A4 ir CYP2D6 inhibitoriais.

bilastino ir cetirizino grupėse statistiškai reikšmingai
nesiskyrė. Tame pačiame tyrime vertintas ir poveikis
mieguistumui. Mažesnis mieguistumas nustatytas bilastino, o ne cetirizino grupėje (atitinkamai 1,8 proc. ir
7,5 proc. pacientų; p<0,001).

Apibendrinimas
Gydant alergines ligas H1 antagonistai farmakologiškai veikia kaip atvirkštiniai histamino agonistai. Įrodyta,
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kad antros kartos H1 antagonistai yra vienodai veiksmingi gydant AR, rinokonjunktyvitą, tačiau gali skirtis jų
slopinamasis poveikis CNS. Antros kartos H1 antagonistų
silpnas slopinamasis poveikis priklauso nuo farmakologinių savybių, lemiančių speciﬁškesnį vaistų jungimąsi
prie H1 receptorių ir mažą hematoencefalinio barjero
praeinamumą. Bilastinas ir feksofenadinas įprastinėmis
dozėmis nesijungia prie CNS H1 receptorių ir yra priskiriami mieguistumo nesukeliantiems antihistamininiams
vaistams.
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