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žodis

Mieli kolegos,
štai ir atėjo taip ilgai lauktas pavasaris, o su juo – ir nauja energija, šviesesnio gyvenimo viltis.
Porą pastarųjų metų siaučianti pandemija neaplenkė nė vienos medikų specialybės. Nors atrodo, kad atopinėmis ligomis sergantys pacientai atsparesni SARS-CoV-2 infekcijai, vis dėlto COVID-19 liga gali pasireikšti odos pažeidimais, panašiais į sukeliamus alerginių ligų. Tai išsamiai savo straipsnyje aptaria doc. Anželika Chomičienė ir Justina Rudytė. Pirminiai imuninės sistemos sutrikimai visuomet audrina pacientų ir
medikų vaizduotę. Jie priklauso retoms ligoms, tačiau priskaičiuojamas ne vienas šimtas skirtingų jų formų.
Susiformavusi nuomonė, kad dėl imunodeficito reikia tirti, jeigu kartojasi dažnos ir sunkios infekcijos, tačiau
kiti simptomai, pavyzdžiui, pasikartojančios angioedemos, irgi gali būti pirminio imuninės sistemos sutrikimo požymis. Ši tema paliečiama doc. Audros Blažienės, daugiau kaip 30 metų dirbančios šioje srityje, ir
kitų autorių straipsniuose. Dilgėlinė ir angioedema pasitaiko dažnai, pavyzdžiui, lėtine dilgėline serga apie
1 proc. visos populiacijos! Taigi kiekvienas gydytojas savo praktikoje sutinka tokių pacientų, kaip ir tų, kuriems pasireiškia medikamentinė alergija ar anafilaksija. Biologinė terapija sėkmingai taikoma vis didesniam
alerginių ligų spektrui gydyti. Jau keletą metų biologinės terapijos preparatais sėkmingai gydome dilgėlinę,
eozinofilinę astmą, o nuo pernai turime pirmą labai efektyvų biologinį vaistą sunkiam atopiniam dermatitui
gydyti. Tiesa, kol kas tik suaugusiesiems.
Taigi išsivirkime kavos arba arbatos (arba įsipilkime taurę vyno), patogiai susirangykime ant sofos ir atsiverskime pavasarinį Alergologijos. Astmos. Imunologijos numerį, o balandžio 21–22 dienomis prisijunkime
prie nuotolinės konferencijos Alergologija ir klinikinė imunologija: nauji iššūkiai ir gydymo galimybės 2021
metais. Tikrai sužinosite ką nors naujo ir naudingo – visa mūsų alergologų ir klinikinių imunologų bendruomenė įdėjo daug pastangų, kad visiems mums būtų įdomu. Jeigu iškiltų klausimų ar reikėtų pagalbos, esame
pasiruošę padėti. Būkime sveiki!
Su nuoširdžiausiais linkėjimais
prof. Laura Malinauskienė

Būrys Vilniaus alergologų ir klinikinių imunologų bei slaugytojų. Iš kairės: dr. Neringa Stirbienė, prof. Violeta Kvedarienė, doktor. Kotryna Linauskienė, Kęstutis Černiauskas, Živilė Korsakienė, Linas Griguola, Rūta Vėbrienė, Eglė Žilėnaitė,
doc. Anželika Chomičienė, doc. Audra Blažienė, prof. Laura Malinauskienė, Ilona Kadevič (bendrosios praktikos slaugytoja),
Gintarė Paulikaitė, Jūratė Klimašauskienė (bendrosios praktikos slaugytoja), Laima Aleksandravičiūtė
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SARS-CoV-2 infekcija ir oda
Gyd. Justina Rudytė, doc. Anželika Chomičienė
ilniaus uni ersi e o li onin s Santaros lini

ul onolo i os ir aler olo i os en ras

Įvadas
Naujo koronaviruso (SARS-CoV-2) sukelta COVID-19
infekcinė liga pirmą kartą nustatyta Uhane (Kinija). Greitai išplitus šiai infekcijai, 2020 metų kovo 11 dieną Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pandemiją [1].
Dalis užsikrėtusių pacientų yra besimptomiai infekcijos
nešiotojai, o kliniškai reikšmingos būklės varijuoja nuo
lengvų formų (karščiavimas, sausas kosulys, bendras silpnumas, mialgija, anosmija, kt.) iki stacionaraus gydymo reikalaujančios pneumonijos, ūminio kvėpavimo funkcijos nepakankamumo ir kitų gyvybei pavojingų būklių. SARS-CoV-2
į ląsteles patenka pasitelkiant angiotenziną konvertuojančio
fermento (AKF-2) receptorius ir dažniausiai pažeidžia kvėpavimo sistemos organus. Atliktų klinikinių tyrimų duomenimis,
nustatyti SARS-CoV-2 infekcijos mechanizmai, skatinantys
kitų organų sistemų, įskaitant ir odos, pažeidimą [2].
Dėl karantino apriboto kontaktinių konsultacijų prieinamumo daugelis SARS-CoV-2 infekcijos atvejų patvirtinama nuotoliniu būdu, remiantis laboratoriniais PGR ar
specifinių imunoglobulinų tyrimais. Esant sudėtingai epidemiologinei padėčiai šalyje, pacientai, sergantys lengvesnėmis ligos formomis, simptomus gydosi namuose ir tik
pasunkėjus būklei patenka į ligoninės priimamąjį, kur yra
apžiūrimi gydytojo. Aprašyta atvejų, kai tam tikri bėrimai
pasireiškė dar prodromo laikotarpiu ar pacientams, sergantiems besimptome ligos forma [3, 4]. Ūminiu COVID-19
ligos laikotarpiu dalis bėrimų gali būti jau išnykę arba
klaidingai laikomi vaistų sukeltomis reakcijomis. Manoma, kad ankstyvas bėrimų aptikimas galėtų užkirsti kelią
infekcijos plitimui [5].
Literatūroje išskirti 5 dažniausi odos bėrimų tipai, susiję su SARS-CoV-2 infekcija:
● kraujagyslių okliuzijos sukelti odos pažeidimai;
● pūslelinis bėrimas;
● makulopapulinis bėrimas;
● dilgėlinė;
● į nušalimą panašus (angl. pseudo-chilblains) odos pažeidimas [6].
Siekiant atkreipti dėmesį į pacientų odos būklės vertinimą ir pačių pacientų savistabą, šie bėrimai straipsnyje
aptariami detaliau.

Patomechanizmas
SARS-CoV-2 plinta lašeliniu būdu per orą ir netiesiogiai nuo apkrėstų paviršių [7]. Šis virusas į ląsteles patenka

2021 / 1 (12)

pasitelkiant AKF-2 receptorius, kurie aptinkami plaučių (didžiausias afinitetas), inkstų, miokardo, nerviniame, gerklų,
virškinimo trakto ir kraujagyslių audiniuose [8]. Esminiai
antrinių SARS-CoV-2 infekcijos pažeidimų per AKF-2
receptorius mechanizmai, skatinantys daugybinius organų
pažeidimą:
● tiesioginis viruso toksiškumas;
● kraujagyslių endotelio ląstelių pažeidimas ir trombų formavimasis;
● sutrikęs imuninis atsakas;
● sutrikusi renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos
(RAAS) funkcija (1 pav.) [2].
Fiziologiškai per AKF-2 receptorius yra slopinamas angiotenziną konvertuojančių fermentų aktyvumas ir palaikomas RAAS metabolitų balansas: sumažinamas angiotenzino
I (vazokonstriktoriaus) veikimas ir skatinamas angiotenzino
II virtimas angiotenzinu 1–7, pasižyminčiu vazodilatacinėmis, antiproliferacinėmis, antifibrozinėmis savybėmis.
Tokiu būdu organizme palaikoma skysčių ir elektrolitų homeostazė, reguliuojamas kraujo spaudimas, kraujagyslių
pralaidumas ir audinių išvešėjimas. SARS-CoV-2 sutrikdo
minėtų RAAS metabolitų santykį, taip sukeldamas vazokonstrikciją, kraujagyslių proliferaciją ir remodeliaciją
(1 pav. (2)) [2, 9].
Jungdamasis prie AKF-2 receptorių kraujagyslių endotelyje, SARS-CoV-2 sukelia šių audinių pažeidimą – endoteliocitų apoptozę, tokiu būdu inicijuodamas neutrofilų ir
makrofagų susitelkimą. Sukeltas kraujagyslių uždegimas
skatina hiperkoaguliaciją (suauktyvinama trombino sintezė, slopinama fibrinolizė ir aktyvinamas komplementas).
Mikrotrombų formavimasis stimuliuoja uždegiminių citokinų išskyrimą, kurie toliau skatina mikrotrombų formavimąsi – prasideda vienas kitą palaikančių patomechanizmų
kaskada (1 pav. (3)) [2, 10].
Intensyvus įgimtojo imuniteto atsakas, sistemiškai išskiriami uždegiminiai citokinai ir padidėję uždegiminiai
rodikliai (C reaktyvusis baltymas, feritinas, eritrocitų nusėdimo greitis (ENG), D-dimerai, fibrinogenas, laktatdehidrogenazė (LDH) ir IL-6) taip pat susiję su hiperkoaguliacija ir
yra blogesnės COVID-19 ligos prognozės žymenys (1 pav.
(4)) [2, 11].
Su SARS-CoV-2 infekcija susijusių bėrimų patomechanizmas nėra iki galo aiškus, tačiau tiesioginis kraujagyslių pažeidimas, mikrotrombozės, sutrikusi RAAS
funkcija, vazokonstrikcija ir citokinų audros sukeltas oksidacinis stresas yra laikomi svarbiausiais bėrimo išsivystymo veiksniais [2].
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Kraujagyslių okliuzijos sukeltas bėrimas (2 pav. (b))
klinikinių imunologų dėmesys. Singapūro mokslininkų
pasireiškia kaip livedo reticularis (rausvai violetinės spalpaskelbtoje tyrimų apžvalgoje išanalizuota 51 publikacivos margas, tinklelio tipo odos pakitimas), tinklinė purja iš įvairių pasaulio šalių, kurios apima 1 211 klinikinių
pura ir galūnių (dažniau pirštų) išemija [5, 6, 12, 13, 15].
atvejų nuo 2019 metų iki 2020 metų rugsėjo mėnesių [6].
Tokio tipo bėrimai stebėti rečiausiai, tačiau dažniausiai
Pateikta dažniausių odos bėrimų, susijusių su SARSbuvo siejami su bloga COVID-19 prognoze. Pacientams,
CoV-2 infekcija, klasifikacija: kraujagyslių okliuzijos
kuriems išsivystė šio tipo odos pažeidimai, stebėta didesnė
sukelti odos pažeidimai, pūslelinis bėrimas, makulopapusunkios ir intensyvaus gydymo reikalaujančios pneumonilinis bėrimas, dilgėlinė, į nušalimą panašus odos pažeidijos rizika. Taip pat dažniau nustatomi padidėję D-dimerai
mas [5, 12].
bei diseminuotos išeminės koagulopatijos sindromo atveĮ nušalimą panašūs odos pažeidimai (2 pav. (a))
jai. Pacientų, sergančių kraujagyslių okliuzijos sukeltais
pasireiškia eriteminėmis ar violetinėmis papulėmis (rebėrimais ir SARS-CoV-2 infekcija, išgyvenamumas siekė
čiau pūslelėmis ir pustulėmis) galūnių, dažniau plaštakų
78,9 proc. [6].
ir pėdų, paviršiuose. Šis odos pažeidimas taip pavadinKadangi išeminiams galūnių pažeidimams (kaip ir patas dėl panašių į odos nušalimą išraiškų, bet anamnezėje
našių į nušalimą bėrimų atvejais) būdingas pasireiškimas
neužfiksuotų šalčio trigerių. Tokio tipo bėrimas būdinpirštų srityse, praktikoje gali būti susiduriama su apsungesnis jaunesniems suaugusiesiems. Pastebėta, kad dažkinta šių dviejų odos pažeidimų diferencine diagnostika.
niau pasireiškia vėlesniu ligos etapu ir yra susijęs su
Skirtingai nei į nušalimą panašių bėrimų pažeidimai, krauvangesne COVID-19 eiga [5, 6, 12, 13, 15]. Pacientų,
jagyslių okliuzijos sukelti bėrimai dažnesni vyresnio amkurių odos pažeidimai, susiję su SARS-CoV-2 infekcižiaus suaugusiesiems [5, 6].
ja, primena nušalimą, išgyvenamumas siekia 98,7 proc.
Atlikus histologinius tyrimus, stebėti tromboziniai
[6]. Bėrimams gydyti rekomenduojami vietiniai gliukokraujagyslių pažeidimai kartu su komplemento aktyvinikortikosteroidai (GKS) arba vietinių GKS ir antibiotikų
mo reakcijų faktorių (C5B9 ir C4d) depozicija. Aprašyta
derinys [5].
klinikinių atvejų, kai stebėtas didelis panašumas tarp plauHistologinis į nušalimą panašių bėrimų vaizdas labai
čių autopsijos ir odos histologiniuose tyrimuose stebėtų
panašus į tam tikrus lupus (angl. chilblain lupus) pažeidipažeidimų. Remiantis šiais duomenimis, manoma, kad akmus. Tiek vilkligės, tiek COVID-19 ligos patomechaniztyvinta komplemento sistema lemia sisteminių smulkiųjų
muose dalyvauja I tipo interferonai (IF-1), todėl manoma,
kraujagyslių pažeidimus, o odos kraujagysliniai pažeidimai
kad IF-1 susijęs ir su minėtais odos pažeidimais [14]. Be
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galėtų būti sunkios COVID-19 eigos pro- 2 pa COVID-19 liga sergančių pacientų odos bėrimų pavyzdžiai: a) į nušalimą
panašus bėrimas, b) kraujagyslinis pažeidimas, c) multiforminė eritema, d) pūslegnostiniai požymiai [17].
Kraujagyslinių bėrimų gydymas nėra stan- linis bėrimas, e) dilgėlinė [19]
dartizuotas, tačiau pasireiškus lengvai odos
purpurai skiriami vietiniai GKS, o bėrimui
plintant, pasireiškus pirmiesiems nekrozės ar
išopėjimo požymiams rekomenduojama pereiti prie sisteminių GKS [12].
Pūslelinis bėrimas (2 pav. (d)) pasireiškia
monomorfinėmis pūslelėmis arba kaip herpetinis ar juostinės pūslelinės (varicella-zoster)
bėrimas. Tokio tipo bėrimai yra gana dažni,
ypač kartu su pirmaisiais COVID-19 simptomais, ir paprastai stebimi liemens srityje
bei yra gerybinės eigos [5, 6, 12, 13, 15].
Paties bėrimo gydymas nėra standartizuotas,
dažniausiai praeina savaime, tačiau svarbu
stebėti bėrimo dinamiką [5, 12]. Pacientų,
kuriems sergant SARS-CoV-2 infekcija pasireiškė pūslelinis bėrimas, išgyvenamumas
siekė 96,1 proc. [6].
Makulopapulinis bėrimas (2 pav. (c))
pasireiškia rausvomis dėmelėmis, papulėmis
ir dažniausiai pažeidžia liemens odą. Tai antras pagal dažnį su SARS-CoV-2 infekcija susijęs bėrimo
kad dažnas dilgėlinės provokacinis veiksnys yra emocinis
tipas. Bėrimas mažai specifinis, nes dažnas kitų virusinių
stresas, kuris dažnai lydi sunkesnius simptomus patirianinfekcijų atvejais ir kaip vaistų hipersensibilizacijos požyčius COVID-19 sergančius pacientus [18].
mis [5, 6, 12, 13, 15]. Pasireiškus tokio tipo bėrimams,
Gydymui rekomenduojami sisteminiai GKS mažomis
dažnai kartu jaučiamas ir niežulys. Pacientų, kurie serga
dozėmis ir geriamieji antros kartos antihistamininiai vaisSARS-CoV-2 infekcija ir kuriems pasireiškia makulopatai niežėjimui malšinti [12].
pulinis bėrimas, išgyvenamumas siekia 98,2 proc. [6].
3 proc. atvejų pasireiškė kiti odos pažeidimai, tokie
Tokio tipo bėrimus rekomenduojama gydyti vietiniais
kaip aftinės opos, purpurinė egzantema, siūlinės porceliaGKS, o būklei negerėjant tikslinga pereiti prie sisteminių
ną primenančios dėmelės ir kt. [5].
GKS. Niežėjimui malšinti skiriami geriamieji antros kartos antihistamininiai vaistai [5, 12].
Klinikinis atvejis
Ūminė dilgėlinė (2 pav. (e)) yra trečias pagal dažnį SARSCoV-2 infekcijos odos pažeidimas, pasireiškiantis banguo42 metų pacientas 2020 metų gruodžio mėnesį nuotolijančios eigos niežtinčiomis edemiškomis papulėmis ir plokšniu būdu konsultavosi su alergologu ir klinikiniu imunotelėmis. Tokio tipo bėrimas būdingesnis vidutinio amžiaus
logu dėl dilgėlinio bėrimo viso kūno odoje ir padų, delnų,
moterims. Labiausiai pažeidžiamas liemuo, rečiau – galūnės.
akių vokų tinimo (3 pav.).
Aprašyti klinikiniai atvejai, kai dilgėlinis bėrimas pacientams
Ligos anamnezė. Prieš 7 dienas pacientui patvirtinta
pasireiškė dar prodrominėje ligos stadijoje [20–23]. Ūminė
SARS-CoV-2 infekcija, kuri pasireiškė lengva COVID-19
dilgėlinė dažniausiai tęsiasi 1–7 dienas ir yra susijusi su viligos forma – bendru silpnumu ir subfebriliu karščiavimu.
dutine bei sunkia ligos eiga [5, 6, 12, 13, 15]. Pacientų, ser5 dieną po diagnozės patvirtinimo pastebėjo minėtus bėgančių SARS-CoV-2 infekcija, kuriems pasireiškė dilgėlinės
rimus, kurie prasidėjo kojų srityje, toliau išplito po visą
bėrimas, išgyvenamumas yra 97,5 proc. [6].
kūną, pasireiškė niežėjimas. Dėl išliekančio karščiavimo
Atlikus histologinius tyrimus, dilgėlinio bėrimo srityse,
pacientas konsultavosi su infekcinių ligų gydytoju infekodos kraujagyslių sienelėse stebimas SARS-CoV-2 glicinių ligų priimamajame. Laboratoriniuose tyrimuose stekoproteinų ir komplemento sistemos komponenų susikaubėtas nedidelis uždegiminių rodiklių padidėjimas (C reakpimas. Tokie radiniai leidžia daryti prielaidą, kad sergant
tyvusis baltymas – 15 mg/l), o kepenų fermentai, inkstų
COVID-19 liga pūkšles sukelia SARS-CoV-2 inicijuota
funkcijos rodikliai, bendrojo kraujo tyrimo rodikliai atimastocitų degranuliacija. Virusas per AKF-2 receptorius
tiko normos ribas. Kiti COVID-19 ligos prognostiniai žyjungiasi prie kraujagyslių epiteliocitų, susiformavę antimenys (LDH, feritinas) nepadidėję. Nesant indikacijų stageno ir antikūno kompleksai atsideda audiniuose ir lemia
cionariam gydymui, skirtas simptominis bėrimų gydymas
komplemento sistemos aktyvinimą, mastocitų degranuli(deksametazonas 8 mg ir klemastinas 2 ml į veną). Stebint
zaciją ir bradikinino išskyrimą [2, 17]. Svarbu paminėti,
pagerėjimą, pacientas išleistas ambulatoriniam gydymui.
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SARS o 2 in e i a ir oda
pa Odos bėrimas iki gydymo. Susiliejančios rausvos pūkšlės

Kitą dieną bėrimams vėl paūmėjus, pacientui paskirta nuotolinė alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija.
Gyvenimo anamnezė. Buvusios stiprios lokalios reakcijos po bičių įgėlimo ir sisteminė reakcija nuo nežinomo
vabzdžio prieš 20 metų įkandimo (dusulys, tinimas, didelis
bendras silpnumas), skirtas sisteminės anafilaksijos gydymas.
Įvertinus kliniką, diagnozuota ūminė dilgėlinė. Gydymui skirtos cetirizino tabletės po 20 mg 2 k./d., nesant
efekto per 48–72 val., rekomenduota pridėti prednizolono tabletes po 20 mg 1 k./d. 5 dienas. Įvertinus gyvenimo
anamnezę, rekomenduotas papildomas ištyrimas ateityje
dėl įtariamos alergijos plėviasparnių nuodams.
Aptarimas. Ūminė dilgėlinė vidutiniškai trunka iki 2
savaičių, rečiau – iki 4–6 savaičių. Jos eiga yra gerybinė

SARS-CoV-2 infekcija dažniausiai yra susijusi su kvėpavimo organų sistemos pažeidimais, tačiau dėl sisteminio organizmo atsako gali lemti ir kitų organų ar sistemų
(įskaitant odą) simptomus. Išskirti 5 dažniausi su SARSCoV-2 infekcija susiję odos bėrimų tipai. Aprašyti bėrimai
skiriasi intensyvumu, pasireiškimo laiku ir trukme. Siekiant geriau suprasti odos bėrimus kaip galimus prognostinius COVID-19 ligos požymius, reikalingi tolesni šios
infekcijos odos pažeidimų stebėjimai.
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[24]. Tikėtina, kad ją sukėlė virusas ir ji atspindi bendrą
imuninės sistemos aktyvinimą.
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Pirminių imunodeficitų diagnostika,
gydymas ir komplikacijų prevencija
Gyd. Ernesta Pranskaitytė, doc. Audra Blažienė
ilniaus uni ersi e o li onin s Santaros lini

ul onolo i os ir aler olo i os en ras

Įvadas
Pirminiai imunodeficitai (PID) – retos ir ne visada
laiku diagnozuojamos ligos. Net 70 proc. PID atvejų nediagnozuojama turtingose šalyse, nes trūksta žinių apie
šią patologiją ir jos diagnostikos galimybių. Nediagnozuotas ar negydomas PID gali sukelti gyvenimo kokybę
bloginančius padarinius ar net tapti mirties priežastimi.
Labai svarbu žinoti, kokie požymiai leidžia įtarti šią
ligą, kad kuo anksčiau būtų nustatyta diagnozė ir paskirtas gydymas.
Šiandien žinoma daugiau nei 300 PID ir daugiau nei
350 juos lemiančių genų. Nors PID yra genetiškai nulemtos ligos, jų simptomai gali pasireikšti bet kuriuo
amžiaus laikotarpiu – kūdikystėje, vaikystėje, paauglystėje ar net sulaukus vyresnio amžiaus. Sergančiuosius
PID dažniau nei kitus vargina sunkios ir pasikartojančios
infekcijos, autoimuninės ligos ir navikai. PID yra sunkios
ligos, tačiau šiuolaikinis gydymas, pavyzdžiui, pakaitinė imunoglobulinų terapija, kamieninių kraujo ląstelių
transplantacija bei genų terapija, daugeliui pacientų, ligą
diagnozavus anksti, leidžia gyventi visavertį ir aktyvų
gyvenimą.

PID klasifikacija
PID klasifikuojami pagal tai, kuri imuninės sistemos
grandis – įgimtojo ar įgytojo imuniteto – yra sutrikusi.
Įgimtasis imunitetas yra pirmoji organizmo gynyba kovoje su patogenais. Jį sudaro daugybė ląstelių ir baltymų,
tarp jų – fagocitai (neutrofilai ir makrofagai), dendritinės
ląstelės, komplemento baltymai. Į atskiras kategorijas išskiriami fagocituojančių ląstelių deficitai ir komplemento komponentų deficitai. Pagrindinės įgytojo imuniteto
ląstelės yra T ir B limfocitai. T limfocitai yra atsakingi už
ląstelinį atsaką, todėl jų funkcijos sutrikimas vadinamas
ląsteliniu imunodeficitu. Pagrindinė B limfocitų funkcija
yra imunoglobulinų gamyba. Esant vienos ar kelių imunoglobulinų klasių trūkumui, pasireikš humoralinis (antikūnų) imunodeficitas. Kadangi antikūnų gamybai būtina
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normali T limfocitų veikla, esant T limfocitų defektams,
dažniausiai bus nustatomas kombinuotas (T ir B limfocitų) imunodeficitas [1].

Kada įtarti PID?
PID turėtų būti įtariamas pacientams, kuriems dažnai
kartojasi infekcijos, sergantiems autoimuninėmis ir / ar
onkologinėmis ligomis. Dažniausiai sergantiesiems PID
pasitaiko kvėpavimo takų infekcijos – sinusitas, bronchitas, pneumonija, taip pat vidurinės ausies uždegimas,
gastroenteritas, meningitas, sepsis. PID turi būti įtariamas pacientams, sirgusiems viena ar daugiau infekcijų
sukeltų oportunistinių patogenų (žmogaus Herpes virusas 8, Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus neoformans ir kt.). Įtarti PID reikėtų pacientams, sergantiems
bent viena sunkia infekcija, sukelta mažo virulentiškumo patogenų (Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis ir kt.). Išimtis
yra įgimtoji C1 esterazės inhibitoriaus stoka, dėl kurios
pacientui kartojasi angioedemos epizodai [2].
PID taip pat reikia įtarti, kai po skiepijimo gyvosiomis
vakcinomis susergama infekcija, nuo kurios buvo skiepyta
(pavyzdžiui, tuberkuliozės diseminacija po BCG vakcinos).
Apie galimą PID reikia pagalvoti, jei giminėje yra buvusios ankstyvos kūdikių mirtys, dažnos bei sunkios infekcijos kitiems šeimos nariams [3]. Kadangi imunodeficitai yra nulemti genetiškai, jie gerokai dažnesni giminingų
santuokų palikuonims.
Dėl PID reikia tirti vaikus ir suaugusiuosius, kuriems
dažnai pasikartoja infekcijos ir kuriems būdingas dar bent
vienas šių kriterijų:
● PID atvejai šeimoje;
● sutrikęs (sulėtėjęs) kūdikio vystymasis;
● autoimuninės ligos;
● limfoproliferacinės ligos;
● onkologinės ligos;
● intraveninių antibiotikų poreikis infekcijoms gydyti, kai
paprastai jų nereikia.
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1 len el Rekomenduojami tyrimai imunodeficitui patvirtinti
Įtariamas imunodeficitas

Atrankiniai tyrimai

Kiti tyrimai

Humoralinis imunodeficitas

Klinikinis kraujo tyrimas, ENG, imunoglobulinai (A, G, M), antikūnų titrai
prieš stabligę, difteriją, S. pneumoniae ir
H. influenza

B ląstelių skaičius (CD19 ar CD20),
imunoglobulinų G subklasės (G1, G2,
G3, G4), B limfocitų stimuliacijos testai
in vitro, T ir B limfocitų sąveikos testai

Ląstelinis imunodeficitas

Klinikinis kraujo tyrimas, leukograma

Limfocitų fenotipavimas tėkmės citometrijos metodu (CD3, CD4, CD8, CD19,
CD16/56), limfocitų funkciniai tyrimai

Klinikinis kraujo tyrimas, leukograma,
Fagocituojančių ląstelių deficitas nitromėlynojo tetrazolio redukcijos mėginys (NBT), imunoglobulinas E

Oksidaciniai funkciniai mėginiai, neutrofilų CD11/CD18 ekspresijos tyrimas

Komplemento komponentų
deficitas

Komplemento komponentų tyrimai (C1,
C2, C3, C4, C5 – C9).

CH50, AH50, C1 esterazės inhibitorius, C4

Suaugusiųjų PID reikia atskirti nuo daug dažniau pasitaikančių antrinių imunodeficitų, išsivystančių dėl lėtinių
virusinių infekcijų (ŽIV, hepatito C), vartojamų vaistų, onkologinių ligų ar kitų priežasčių. Tuo tarpu naujagimiams
ir mažiems vaikams pirmiausia įtariamas PID.

Ištyrimas dėl PID
Ištyrimas pradedamas nuo detalios ligos ir šeiminės anamnezės. Paciento ar paciento tėvų klausiama
apie persirgtas infekcijas, jų dažnį ir skirtą gydymą,
kvėpavimo takų infekcijų rizikos veiksnius (vaikams –
darželio lankymas, artimųjų rūkymas, suaugusiesiems – rūkymas ar buvimas patalpoje, kurioje rūkoma,
gastroezofaginis refliuksas) bei kitas ligas. Atliekamas
fizinis ištyrimas. Svarbu išmatuoti ūgį ir svorį, kadangi
PID sergantis vaikas gali būti mažesnio ūgio ar svorio
nei jo amžiaus norma. Augimo ir vystymosi sulėtėjimas
labai būdingi, jei liga išsivysto ankstyvoje vaikystėje.
Apžiūrint galima pastebėti tam tikriems imunodeficitams būdingus požymius. Pavyzdžiui, esant DiGeorge’o
sindromui, galima veido dismorfija, gomurio nesuaugimas [4]. Tuo tarpu su X chromosoma susijusiai agamaglobulinemijai būdingos mažos tonzilės ir adenoidai ar
jų nebuvimas [5]. Sergantiesiems įprastiniu kintamuoju
imunodeficitu gali būti limfmazgių padidėjimas ir splenomegalija [2].
Sergantiesiems antikūnų deficito ligomis augimo
ar vystymosi sutrikimų gali nebūti, nepaisant dažnų ir
sunkių kvėpavimo sistemos infekcijų, nes joms būdingi
asimptominiai laikotarpiai.
Rekomenduojami tyrimai, kuriais patvirtinamas imunodeficitas, pateikti 1 lentelėje.
Atlikus klinikinį kraujo tyrimą, gali būti stebima
neutropenija arba neutrofilija, limfopenija, pancitopenija. Limfopenija būdinga sergant ląsteliniu imunodefici-
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tu, nes apie 80 proc. limfocitų sudaro T limfocitai [2].
Neutropenija būdinga fagocituojančių ląstelių deficitui.
Sunkios įgimtosios neutropenijos atveju neutrofilų kiekis kraujyje būna mažesnis nei 0,5x109/l. Sergantiesiems
antikūnų deficitais nustatomas imunoglobulinų (A, G,
M) kiekio sumažėjimas. Su X chromosoma susijusiai
įgimtajai agamaglobulinemijai (Brutono ligai) būdingas
reikšmingas visų imunoglobulinų klasių sumažėjimas ir
nėra cirkuliuojančių B limfocitų [5]. Specifinių antikūnų deficitams būdingas blogas atsakas į polisacharidinę
pneumokokinę vakciną, nors imunoglobulinų A, M ir
G koncentracija kraujyje yra normali. Padidėjusio imunoglobulino M sindromo atveju nustatoma padidėjusi
ar normali imunoglobulino M koncentracija kraujyje,
esant sumažėjusioms imunoglobulinų G ir A koncentracijoms [2, 3].
Sunkų kombinuotą imunodeficitą geriausia nustatyti
dar prieš pasireiškiant pirmiesiems ligos simptomams,
nes kamieninių kraujo ląstelių transplantacija 3–4 mėnesių amžiaus naujagimiui pagerina išgyvenamumą
daugiau nei 90 proc. Ankstyva diagnostika leidžia išvengti PID sergančio naujagimio skiepijimo komplikacijų, kurias gali sukelti susilpnintos gyvosios vakcinos.
Patikimai nustatyti sunkaus kombinuoto imunodeficito
atvejus asimptominėje fazėje leidžia T limfocitų receptorių ekscizijos fragmentai (TREF) (angl. T lymphocytes
receptor excision cycles – TREC). TREF yra limfocitų brendimo žymuo, randamas periferiniame kraujyje.
Maža TREF koncentracija rodo T limfopeniją [6, 7].
Taip pat tiriami kapa receptorių ekscizijos fragmentai
(KREF) (angl. Kappa receptor excision circles – KREC),
kurie padeda nustatyti B limfocitų defektus. Šie tyrimai
pasirenkami atliekant naujagimių atranką dėl PID. Dar
ankstyvesnė, prenatalinė, diagnostika gali būti atliekama taikant amniocentezę, kordocentezę, arba choriono
gaurelių biopsiją [8].
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Siekiant patikslinti imunodeficito diagnozę, pacientams atliekami genetiniai tyrimai. Šiuo metu genetiniam
ištyrimui taikomas kariotipavimas, FISH metodas, Sangerio sekoskaita bei naujos kartos sekoskaita (angl. Next
generation sequencing), kurią atliekant galima sekvenuoti
egzomą ar net visą genomą. Vieno geno mutacijos analizė
turėtų būti atliekama, jei yra žinoma šeiminė geno mutacija arba įtariama konkretaus vieno geno mutacija. Jei įtariamas tam tikras PID sindromas, galima atlikti genetinį
testavimą pagal imunodeficito sindromo gardelę [9].
Įtarus imunodeficitą ir atlikus pradinius diagnostinius
tyrimus, pacientas turėtų būti siunčiamas alergologui ir
klinikiniam imunologui diagnozei patvirtinti ir gydyti.

PID gydymas
Patvirtinus antikūnų nepakankamumą (pirminiai antikūnų deficitai, sunkus kombinuotas imunodeficitas,
sudėtiniai imunodeficitai), skiriama pakaitinė terapija
imunoglobulinais. Tai pasyvaus imuniteto, padedančio kovoti su infekcijomis, suteikimas. Pacientui skiriamas normalusis žmogaus imunoglobulinas, kurio
sudėtyje yra įvairių antikūnų (daugiausiai imunoglobulinų G klasės), kurie gaunami iš donorų kraujo.
Intraveniniai imunoglobulinų preparatai skiriami kas
3–4 savaites, poodiniai švirkščiami po oda vidutiniškai kas 7 dienas naudojant specialias pompas. Nors
abiejų gydymo būdų efektyvumas yra panašus, poodinių injekcijų privalumas – pastovesnė imunoglobulinų koncentracija kraujyje. Preparato skyrimo būdas
parenkamas atsižvelgiant į paciento pageidavimą [10].
Imunoglobulinų dozė yra apskaičiuojama individualiai
pagal paciento kūno svorį ir imunoglobulinų poreikį.
Dažniausiai mėnesio dozė yra 400–800 mg/kg kūno
masės. Gydomuoju laikotarpiu siekiama, kad imunoglobulinų G serume būtų daugiau nei 5 g/l. Sergantiesiems pirminiais antikūnų deficitais pakaitinė terapija
tęsiama visą gyvenimą, kitų imunodeficitų atveju – kol
atsikuria B limfocitų funkcija.
Pacientams, sergantiems sunkiu kombinuotu imunodeficitu, atliekama alogeninė kamieninių kraujo ląstelių
transplantacija (KKLT). Pirmą kartą toks gydymas buvo
paskirtas sergančiajam sunkiu kombinuotu imunodeficitu 1965 metais. Šiuo metu tai yra standartinė praktika,
labai pagerinanti išgyvenamumo rodiklius, jei atliekama per pirmuosius 6 gyvenimo mėnesius [11]. Alogeninė KKLT taip pat atliekama ir vyresniems pacientams,
sergantiems lėtine granulomine liga, Wiskotto-Aldricho
sindromu, šeimine hemofagocitine limfohistiocitoze, su
X chromosoma susijusiu limfoproliferaciniu sindromu
ir kitais imunodeficitais. KKLT sėkmė priklauso ne tik
nuo paciento amžiaus, bet ir nuo kaulų čiulpų donoro,
jo giminingumo ir suderinamumo su recipientu. Donoru
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dažniausiai būna paciento brolis arba sesuo, alternatyva – negiminingas tapatus donoras.
Kadangi atrasti pacientui tinkamą donorą yra sunku,
ieškota kitų, nuo suderinamumo nepriklausomų PID gydymo būdų. Jau daugiau nei 20 metų vykdomi genų terapijos klinikiniai tyrimai. Tai metodas, kai naudojami
virusiniai vektoriai, praradę galimybę replikuotis, bet
turintys viengrandę RNR ir baltymus (nukleazes), reikalingus genomui įterpti ex vivo į paciento kamienines
kraujo ląsteles [12]. Šiuo metu genų terapija taikoma
pacientams, turintiems fermento adenozino deaminazės
(ADA) trūkumą ir sergantiems sunkiu kombinuotu imunodeficitu, Wiskotto-Aldricho sindromu, lėtine granulomine liga [13]. Pacientams, turintiems ADA fermento,
lemiančio limfocitų vystymąsi, trūkumą, papildomai
skiriama pakaitinė ADA fermento terapija [14].

Infekcijų profilaktika ligoniams, sergantiems PID
Apie 20–71 proc. vaikų, kuriems nustatytas sunkus kombinuotas imunodeficitas, buvo diagnozuota
Pneumocystis jirovecii pneumonija. Todėl vyresni nei
4 savaičių naujagimiai, kuriems diagnozuotas sunkus
kombinuotas imunodeficitas, privalo gauti P. jirovecii
profilaktiką (skiriamas trimetoprimas su sulfometoksazolu – TMP / SMX). Profilaktika dėl P. jirovecii turėtų būti
skiriama visiems pacientams, kuriems nustatytas T limfocitų kiekio deficitas. TMP / SMX yra gerai toleruojami, tačiau
kai kuriems pacientams galimos sunkios nepageidaujamos
reakcijos, pavyzdžiui, agranuliocitozė, trombocitopenija,
intersticinis nefritas, hiperkalemija, odos bėrimas ar Stevenso-Johnsono sindromas [15].
Pacientai, sergantys sunkiu kombinuotu imunodeficitu, papildomai turėtų gauti Herpes simplex viruso profilaktiką acikloviru bei antigrybelinę profilaktiką flukonazolu [16].
Jeigu kūdikis, kuriam nustatytas sunkus kombinuotas
imunodeficitas, buvo paskiepytas BCG vakcina, jam iki
KKL transplantacijos ir imunologinės rekonstitucijos turi
būti skiriama profilaktika izoniazidu ir rifampicinu dėl
galimos tuberkuliozės diseminacijos [17].
Pacientams, turintiems neutrofilų deficitą (pavyzdžiui,
sergantiems lėtine granulomine liga (LGL)), kuriems kartojasi sunkios bakterinės ir grybelinės infekcijos, kartu su
antibakterine profilaktika TMP / SMX skiriami antigrybeliniai vaistai – itrakonazolas. LGL gydymui gali būti
skiriamas gama interferonas, kuris turi įtakos klinikinei
ligos eigai ir sumažina sunkių infekcijų skaičių [15].
Esant antikūnų deficitui, kai gydymas pakaitine terapija imunoglobulinais yra nepakankamas, siekiant apsaugoti ligonį nuo pasikartojančių kvėpavimo takų infekcijų,
verta svarstyti apie profilaktiką TMP / SMX arba azitromicinu [18].
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Kita specifinė profilaktika antibiotikais taikoma atsižvelgiant į konkretų PID ir jo eigą.

Pacientų, sergančių PID, skiepijimas

Didelės rizikos pacientams (turintiems komplemento
deficitą, aspleniją), siekiant išvengti inkapsuliuotų bakterijų sukeliamų infekcijų, rekomenduojama skiepytis B
tipo Haemophilus influenza, pneumokokine bei meningokokine vakcinomis [19].
Norintiems keliauti PID sergantiems pacientams ir
jų artimiesiems negalima skiepytis nuo geltonosios
karštinės (gyvoji vakcina), jeigu jie turi T limfocitų
deficitą. Net taikoma pakaitinė terapija imunoglobulinu nuo šios infekcijos neapsaugo [2]. Negyvosios
vakcinos – nuo hepatito A, choleros, pasiutligės – yra
saugios.

Pacientai, sergantys bet kokio tipo PID, gali būti saugiai skiepijami inaktyvintomis vakcinomis. Sergantys PID
vaikai skiepijami pagal įprastinį vaikų skiepų kalendorių.
Išimtys taikomos sergantiesiems ląsteliniu ar kombinuotu
imunodeficitu; jų negalima skiepyti gyvosiomis susilpnintomis vakcinomis (pavyzdžiui, geriamoji nuo poliomielito,
skiepai nuo rotaviruso ir tuberkuliozės), nes jos gali sukelti
infekciją. Gyvosios vakcinos nerekomenduojamos ir sergančiųjų sunkiu kombinuotu imunodeficitu artimiesiems,
išskyrus nuo tymų, raudonukės, epideminio parotito ir tuberkuliozės [2].
Pacientams, kuriems taikoma pakaitinė imunoglobulinų terapija, vakcinacija galima, tačiau nėra būtina, nes
gydomuoju laikotarpiu jie gauna antikūnus prieš įvairius patogenus. Išimtis yra inaktyvinta vakcina nuo gripo, kuria rekomenduojama skiepyti kasmet, nes gripo
virusas nuolat mutuoja.
Skiepijimas inaktyvinta vakcina nuo gripo rekomenduojamas visiems PID sergantiems asmenims ir jų artimiesiems.

PID išlieka nepakankamai arba per vėlai diagnozuojami, todėl labai svarbu žinoti, kokie požymiai leidžia juos
nustatyti. Specialistai turėtų būti budrūs, jei pacientą vargina sunkios, pasikartojančios, neįprastos infekcijos ar
angioedemos epizodai. Ankstyvas ligos nustatymas ir
šiuolaikinės gydymo galimybės (kamieninių kraujo
ląstelių transplantacija, genų terapija, imunoglobulinų pakaitinė terapija) padeda išvengti pavojingų komplikacijų, o skiriama profilaktika sumažina infekcijų
dažnį.
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Paveldimosios angioedemos
pasireiškimas virškinimo trakte
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Įvadas

1 len el Paveldimosios angioedemos pasireiškimas virškinimo trakte

Angioedema yra dažna patologija [1]. Tai lokalus poodžio
ar pogleivio audinių tinimas dėl poodžio / pogleivio audiniuose
esančių kraujagyslių išsiplėtimo ir padidėjusio jų pralaidumo.
Angioedemą sukelia bradikinino ir / ar putliųjų ląstelių mediatorių (dažniausiai histamino) padidėjimas kraujyje. Bradikinino sukelta angioedema gali išsivystyti dėl paveldimosios angioedemos ar įgytųjų veiksnių, dėl kurių vystosi C1 esterazės
inhibitoriaus (C1-INH) trūkumas / defektas, ir kitų mechanizmų, kai C1-INH trūkumo / defekto nėra [2]. Paveldimoji angioedema pasaulyje nustatoma 1 iš 10–150 tūkst. asmenų [3].
Būtent šio tipo angioedemos yra sunkiai gydomos, o nepaskyrus specifinių preparatų gali išsivystyti letalios išeitys.
Paveldimosios angioedemos simptomai pasireiškia vaikystėje ar paauglystėje, tačiau dažnai liga yra diagnozuojama per vėlai, o kartais visai nediagnozuojama. Šią ligą
nustatyti labai svarbu, nes pacientų, sergančių paveldimąja
angioedema, gydymas nukreiptas į gyvenimo kokybės gerinimą ir mirtinų atvejų prevenciją. Angioedemos priepuolius
rekomenduojama gydyti kuo anksčiau. Labai svarbu gydyti
bet kokį priepuolį, galintį paveikti viršutinius kvėpavimo takus, nes jie sukelia asfiksiją, o kartais net mirtį [5, 6].
Įtarti paveldimąją angiodemą gana sunku, nes daugiau
nei 90 proc. pacientų pasireiškia pilvo skausmai [7, 8].
Laikinas žarnyno nepraeinamumas dėl sienelės edemos
gali sukelti skausmą, vėmimą, viduriavimą, dehidrataciją ir net kolapsą. Šių simptomų buvimas dažnai laikomas
ūminio pilvo išraiška. Dėl šios priežasties kartais atliekamos nereikšmingos diagnostinės laparoskopijos, todėl laiku diagnozavus paveldimąją angioedemą galima išvengti
nereikalingų, o kartais pavojingų intervencijų [7, 8].
Straipsnyje aptariamas paveldimosios angioedomos pasireiškimas virškinimo trakte, siekiant atkreipti gydytojų
dėmesį į šią klastingą ir pavojingą ligą, nes su ja sergančiais pacientais gali susidurti visų sričių gydytojai.

Paveldimosios angioedemos pasireiškimas
virškinimo trakte
Simptomai, pasireiškiantys virškinimo trakte sergant paveldimąja angioedema, vargina labiau nei odos
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Vieta

Simptomai

Ryklė

Disfagija

Plonoji žarna

Pilvo skausmas, ascitas,
vėmimas, viduriavimas

Storoji žarna

Obstipacija

Kepenys

Ascitas

Kasa

Pankreatitas

tinimas ir, palyginti su gerklų edema, pasireiškia dažniau (43–93 proc. visų pacientų pasikartoja pilvo skausmai, o gerklų edema – 50 proc.). Pilvo skausmas pasireiškia 43–93 proc. pacientų, sergančių paveldimąja
angioedema [9, 10, 11]. Šis simptomas daugelį metų
gali būti vienintelis paveldimosios angioedemos simptomas [12]. Jis gali būti ūminis, lėtinis, pasikartojantis.
Dažnai pacientai skausmą apibūdina kaip mėšlungio
ar kolikos tipo [13]. Sunkumas gali būti įvairus, tačiau
87 proc. pacientų pilvo skausmą vertina kaip sunkų
ar nepakeliamą. Iš pacientų, kuriems pasireiškia pilvo
skausmas, 78 proc. vargina vėmimas, o 65 proc. – viduriavimas [11]. Šiuos virškinimo trakto simptomus
sukelia trumpalaikė plonosios žarnos sienelių edema,
sukeldama dalinę ar visišką žarnų obstrukciją.
Paveldimoji angioedema gali pasireikšti ne tik pilvo
skausmu, bet ir kitais simptomais, ypač kai edema apima
didelę dalį virškinimo trakto (1 lentelė) [11]. Paveldimosios
angioedemos priepuolis ryklėje, stemplėje gali sukelti disfagiją [14]. Ši liga dažniausiai pasireiškia tuščiojoje ir
(mažėjančiu dažniu) dvylikapirštėje žarnoje, skrandyje bei storojoje žarnoje [15, 16]. Paveldimoji angioedema gaubtinėje žarnoje gali sukelti vidurių užkietėjimą, kartais ir žarnyno nepraeinamumą [17, 18].
Ši liga gali pažeisti ir kepenis (priepuolių metu gali
padidėti transaminazių kiekis, echoskopuojant gali
būti matomi kepenų parenchimos pokyčiai), kasą (būdingas pasikartojantis pankreatitas, kraujo tyrimuose
padidėjusi lipazė, amilazė), tačiau taip atsitinka labai
retai [11, 19, 20].

Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

2021 / 1 (12)

a eldi osios an ioede os pasirei i as ir ini o ra e
Paveldimosios angioedemos
patofiziologija

1 pa Bradikinino sukeltos angioedemos mechanizmas [23]
Prekalikreinas

Paveldimoji angioedeXII
XII a
ma yra reta liga, paveldima
faktorius
faktorius
autosominiu
dominantiniu
Kalikreinas
būdu. Šią liga sukelia vienos
iš daugiau nei 450 skirtingų
SERPING1 geno mutacijų.
Didelės molekulinės
Šis genas koduoja C1-INH.
masės kininogenas
Maždaug 20–25 proc. pacienAKF
tų dėl šios ligos nustatoma
Metabolizuojamas
Bradikininas
SERPING1 de novo mutacibradikininas
ja [21].
C1-INH yra serino proteBradikinino B2
azės (SERPIN) – pagrindinis
receptoriai
kelių komplemento proteazių
(C1r, C1s ir manozę rišanVazodilatacija / padidėjęs pralaidumas / edema
čios, su lektinu susijusios
serino proteazių 1 ir 2) ir
kontaktinių sistemų proteazių
Helicobacter pylori infekcija gali sukelti pilvo skausmo
(plazmos kalikreino ir krešėjimo faktoriaus XIIa) inhipriepuolius. Aktyvi H. pylori infekcija sergantiesiems
bitorius. C1-INH taip pat yra palyginti nedidelis fibrinopaveldimąja angioedema turi būti gydoma taip pat kaip ir
lizinės proteazės plazmino inhibitorius [21].
kitiems pacientams. Tiesa, jei nėra klinikinių simptomų,
Sergant paveldimąja engioedema, pagrindinis edemą
tirti dėl šios infekcijos nerekomenduojama [26].
sukeliantis mediatorius yra bradikininas. Jis yra mažos
Hormoniniai pokyčiai irgi gali paveikti ligos sunkumolekulinės masės nanopeptidas, susidarantis, kai aktymą. Nėštumo poveikis angioedemos sunkumui yra įvaivus plazmos fermentas kalikreinas skaido didelės morus: kai kurioms moterims būklė pablogėja, o kitoms
lekulinės masės kininogeną. Bradikininas greitai metinimai nėra labai dažni ir sunkūs. Moterys dažnai yra
tabolizuojamas endogeninių metaloproteazių, įskaitant
apsaugomos nuo edemos priepuolių gimdant, tačiau edeangiotenziną konvertuojančio fermento (AKF). Plazmos rizika labai padidėja po gimdymo. Kontraceptinės
mos kalikreiną prekalikreino proteazės faktorius XII
tabletės, kurių sudėtyje yra estrogenų, ir pakaitinė estro(lengvai suaktyvėja, kai liečiasi su neigiamai įkrautais
genų terapija taip pat padidina tinimo dažnį, todėl jų reipaviršiais) aktyvina iš neaktyvaus zimogeno prekalikia vengti visoms paveldimąja angioedema sergančioms
kreino. C1-INH slopina plazmos kalikreiną ir XII faktomoterims [27].
rių. Padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, pasireiškiantis
dėl bradikinino išsiskyrimo, sergant paveldimąja angioKlinika
edema pirmiausia vyksta per bradikinino B2 receptorius
(1 pav.) [22].
Sergantiems paveldimąja angioedema pacientams prodrominiai simptomai gali pasireikšti likus kelioms valanRizikos veiksniai
doms ar dienai iki priepuolio pradžios. Dažniausi prodrominiai simptomai yra eriteminis neurtikarinis bėrimas
Paveldimosios angioedemos rizikos veiksniai nėra tiks(erythema marginatum), vietinis dilgčiojimas ar odos
liai žinomi, tačiau kai kurie jų yra susiję su staigiais ligos
stangrumo pojūtis [24]. Kiti prodrominiai simptomai gali
priepuoliais. Tai traumos (taip pat ir nedidelės, pavyzdžiui,
būti nuovargis, bendras negalavimas, į gripą panašūs poilgas sėdėjimas ant kieto paviršiaus), emocinis stresas, inžymiai, dirglumas, nuotaikos pokyčiai, hiperaktyvumas,
tensyvi sportinė veikla [24]. Riziką padidina ir jatrogetroškulys ar pykinimas. Apie 50 proc. pacientų praneša
ninės traumos, pavyzdžiui, dantų gydymas, medicininės
apie patiriamus prodromus prieš pasireiškiant prieprocedūros ir operacijos. Angiotenziną konvertuojančio
puoliams [28]. Taigi pastarieji simptomai kai kuriems
fermento inhibitoriai (AKFI, farmakologinės medžiagos,
pacientams yra tarsi įspėjamasis būsimo angioedemos
kurios konkurenciniu būdu inhibuoja AKF) gali sukelti
priepuolio ženklas.
angioedemos priepuolius, nes jie lėtina bradikinino kataIndividualūs paveldimosios angioedemos priepuoliai
bolizmą. Dėl šios priežasties AKFI negalima skirti pacientarp juos patiriančių pacientų itin skiriasi [29]. Neįmanotams, sergantiems paveldimąja angioedema [25].
ma numatyti priepuolio sunkumo lygio iki jo pradžios. GaInfekcijos taip pat laikomos paveldimosios angioedelūnių patinimas gali sukelti laikiną negalėjimą vaikščioti
mos priepuolių rizikos veiksniu. Randama duomenų, kad
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arba sutrikdo gebėjimą atlikti veiksmus ištinusia ranka,
pavyzdžiui, rašyti. Urogenitalinės srities priepuoliai gali
sukelti didelį diskomfortą ir laikiną nesugebėjimą šlapintis. Gerklų angioedemos priepuolis gali užverti kvėpavimo
takus ir baigtis mirtimi dėl asfiksijos. Tyrimai rodo, kad
pacientų mirštamumas dėl priepuolių gerklų srityje siekia
maždaug 30 proc. ir daugiau [24].
Paveldimoji angioedema virškinimo trakte dažniausiai
sukelia stiprų pilvo skausmą. Taip pat gali pasireikšti su
nevaldomu pykinimu ir vėmimu, laisvojo skysčio susikaupimu organizmo ertmėse, pavyzdžiui, pilvaplėvės, todėl
išsivysto hipotenzija.
Dažniausiai paveldimąja angioedema sergantiems pacientams pirmieji ligos simptomai, t. y. tinimas ir pilvo
skausmai, pasireiškia vaikystėje. Apie pusei pacientų šie
simptomai pasirodo dar iki 10 metų. Kaip rodo tyrimai,
yra atvejų, kai angiodema pasireiškia vaikams iki vienų
metų [3]. Daliai pacientų simptomai išryškėja tik po vėlyvosios paauglystės ar pilnametystės.

2 pa Storosios žarnos sienelės sustorėjimas, matomas
rentgenogramoje (pažymėta rodykle) [11]

Diagnostika
Paveldimosios angioedemos diagnostika yra sudėtinga, nes kartais jos priepuoliai pasireiškia tik virškinimo
trakte [10]. Gydytojas, nematydamas kitų kūno dalių
edemos, gali neatsižvelgti į paveldimąją angioedemą
diferencijuodamas paciento pilvo skausmą, todėl liga
diagnozuojama per vėlai. Labai svarbu nepamiršti šios
ligos, nes klaidingai diagnozavus stiprų pilvo skausmo
priepuolį gali būti atliekamos nereikalingos chirurginės
intervencijos. Nustatyta, kad apie trečdaliu paveldimąja
angioedema sergančių pacientų yra atliekamos laparotomijos, apendektomijos, kurių būtų galima išvengti tinkamai diagnozavus ligą [9].
Svarbu tinkamai surinkti paciento anamnezę. Svarbus
priepuolio pradžios laikas, ankstesnė priepuolių anamnezė. Jei paveldimosios angioedemos priepuolių yra buvę
anksčiau, reikėtų paklausti, kada pasireiškė pirmasis, koks
laiko tarpas tarp priepuolių, kokie kiti simptomai lydi šiuos
priepuolius, ar atakos metu pacientas yra jautęs dusulį, ar
jo giminaičiams yra pasireiškę tinimo epizodų. Svarbi ir
paciento nuomonė, kas juos gali išprovokuoti ir kokius
vaistus jis vartoja [30].
Objektyvi apžiūra svarbi tik priepuolio metu. Svarbu atkreipti dėmesį į odą ir patikrinti, ar nėra edemos,
nes ji gali pasireikšti įvairiose kūno vietose be dilgėlinei
būdingo bėrimo ir niežulio [31]. Svarbi ir burnos, ryklės
apžiūra, nes priepuolio metu galimas liežuvio, lūpų patinimas. Ypatingas dėmesys skiriamas kvėpavimo sutrikimo simptomams, ypač stridorui. Priepuolius, kai vargina
ūminis pilvo skausmas, ištirti sunkiau, nes stebimas viso
pilvo ploto jautrumas [30]. Auskultuojant gali būti girdimi
įvairūs žarnyno sutrikimui būdingi garsai, kurie suklaidina
diagnozuojant ligą [9].
Radiologiniai tyrimai gali būti naudingi, tačiau jais
diagnozė galutinai nėra patvirtinama. Sunkiais žarnyno

2021 / 1 (12)

angioedemos atvejais pilvo srities rentgenogramoje gali
būti matomos išsiplėtusios žarnų kilpos ir žarnų sienelės
sustorėjimas (vadinamasis nykščio antspaudas), parodantys gleivinės edemą (2 pav.). Atliekant pilvo echoskopiją, gali būti matomas ascitas ir edemiški vidaus organai
[20]. Jautriausias diagnostinis vaizdinimo tyrimas yra
pilvo kompiuterinė tomografija (KT), naudojant kontrastinę medžiagą. KT yra pranašesnė už minėtus vaizdinimo
tyrimus nustatant lengvesnę žarnyno edemą, išsiplėtusias
žarnų kilpas, ascitą ar žarnų nepraeinamumą (3 pav.) [12].
Šis tyrimas taip pat naudingas atmetant kitas ūminio pilvo skausmo priežastis (pavyzdžiui, mezenterinę išemiją,
apendicitą, cholecistitą). Žarnyno edema, ascitas stebimi
tik ūminio priepuolio metu. Jei vaizdinimo tyrimas atliekamas priepuoliui praėjus, pakitimai matomi nebus [30].
Visiems pacientams, kuriems įtariama paveldimoji engioedema, rekomenduojama nustatyti C1-INH funkciją ir
koncentraciją, C4 komplemento lygį kraujo serume / plazmoje. Jei kuris nors rodiklis yra gerokai mažesnis nei norma, tyrimus reikia pakartoti, kad būtų patvirtinta paveldimosios angioedemos diagnozė [32].
Sergant pirmo tipo paveldimąja angioedema, C1-INH
koncentracija ir funkcija kraujo serume yra maža. Antro
tipo atveju C1-INH koncentracija yra normali arba padidėjusi, o C1-INH funkcija sumažėjusi. C4 komplemento
lygis paprastai yra mažas pacientams, sergantiems paveldimąja angioedema, tačiau C4 nustatymo testo jautrumas
ir specifiškumas ribotas [33]. Manoma, kad sergant paveldimąja angioedema C3 ir CH50 komplementų lygis
atitinka normą ir šių rodiklių tyrimas paprastai neturi
prasmės. SERPING1 geno sekos nustatymas gali būti
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pa Rodykle pažymėtas KT matomas žarnyno nepraeinamumas, sukeltas paveldimosios angioedemos [31]

naudingas diagnozuojant paveldimąją angioedemą kai
kuriems pacientams (įskaitant prenatalinę diagnostiką),
tačiau biocheminiai C1-INH tyrimai yra veiksmingi ir pigesni nei genetiniai tyrimai [33]. DNR sekos tyrimo metu
gali būti praleistos tam tikros mutacijos, pavyzdžiui, kuriančios kripto taškus. Genetiniai tyrimai gali būti svarbūs specifiniais atvejais, pavyzdžiui, kai yra mozaikizmas [34].
Endoskopija nerekomenduojama pacientams, kuriems įtariama paveldimoji angioedema, dėl pavojaus
sukelti ryklės ar gerklų priepuolį. Jei šis tyrimas reikalingas dėl svarbių priežasčių, siekiant išvengti gerklų
edemos, prieš endoskopiją reikia skirti profilaktikos
priemones [11, 13].

Paveldimosios angioedemos priepuolių gydymas
Paveldimosios angioedemos gydymas yra specifinis.
Gerklų priepuoliai turėtų būti laikomi reikalaujančiais
skubios medicinos pagalbos. Sutrikus kvėpavimui, būtina skubiai pasiruošti kvėpavimo takų atvėrimo procedūroms [35]. Ankstyvas gydymas C1-INH koncentratu,
ekalantidu ar ikatibantu suteikia geresnį gydymo atsaką
nei vėlyvas gydymas. Ankstyvas gydymas yra susijęs su
trumpesniu simptomų išnykimo laiku ir trumpesne bendra priepuolio trukme nepriklausomai nuo jo sunkumo.
Kadangi ankstyvą gydymą palengvina savarankiškas
gydymas, visiems pacientams, sergantiems paveldimąja
angioedema, reikia skirti gydymą namuose ir apmokyti,
kaip vartoti vaistus. Visi C1-INH koncentratai ir ikatibantas turi patvirtintas indikacijas savarankiškam vartojimui, nors įvairiose pasaulio šalyse registruotos produkto
indikacijos skiriasi [36].
Jei C1-INH koncentrato, ekalantido ar ikatibanto nėra
galimybės vartoti, priepuolius reikia gydyti tirpikliu apdorota plazma (SDP). Jei nėra SDP, tada priepuoliams
gydyti turėtų būti skiriama šviežia užšaldyta plazma
(FFP). Nerekomenduojama paveldimosios angioedemos
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priepuolius gydyti antifibrinolitikais, pavyzdžiui, traneksamo rūgštimi, ar androgenais, pavyzdžiui, danazolu,
nes šie vaistai neturi jokio arba turi tik minimalų poveikį
simptomams [37].
Gydymas plazmos C1-INH koncentratu arba rekombinantiniu C1-INH koncentratu pakeičia paveldimąja angioedema sergančių pacientų baltymų trūkumą / disfunkciją. Egzogeninis C1-INH koncentratas veikia tuos pačius
taikinius kaip ir endogeninis C1-INH. Gydymas padidina
C1-INH koncentraciją plazmoje ir padeda sureguliuoti visas kaskadines sistemas, kurios dalyvauja gaminant
bradikininą priepuolių metu. Vienas C1-INH koncentrato
vienetas atitinka vidutinį C1-INH kiekį 1 ml šviežioje normalioje plazmoje [37, 38].
Kalikreino inhibitorius ekalantidas yra licencijuotas
tik Jungtinėse Amerikos Valstijose ir skirtas gydyti visų
tipų paveldimosios angioedemos priepuolius 12 metų
ir vyresniems pacientams. Kalikreino aktyvumo slopinimas lėtina didelės molekulinės masės kininogeno
suskaidymą į bradikininą, taip pat XII faktoriaus aktyvinimą. Ekalantido skyrimas turėtų būti gerai apsvarstytas dėl potencialiai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant anafilaksiją, kuri, tyrimų duomenimis,
pasireiškė 3–4 proc. gydytų pacientų. Taigi vaistą turėtų
skirti tik sveikatos priežiūros specialistas, turintis patirties gydyti anafilaksiją [39].
Bradikininas prisijungia prie bradikinino B2 receptorių ir juos stimuliuoja, skatina vazodilataciją ir padidėjusį kapiliarų pralaidumą. Ikatibantas – 10 aminorūgščių sintetinis peptidas, specifinis ir selektyvus
bradikinino B2 receptoriaus antagonistas. Jis neleidžia
bradikininui jungtis prie jo receptorių. Ikatibantas skirtas savarankiškai gydyti visų tipų paveldimosios angioedemos priepuolius suaugusiesiems (>18 metų). Ikatibanto saugumas ir toleravimas yra geri, nors pasireiškia
trumpalaikės reakcijos injekcijos vietoje (eritema, pūlinys, niežėjimas, deginimo pojūtis). Alerginių reakcijų
nepastebėta [41].
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Profilaktika
Sergantiems paveldimąja angioedema pacientams
priepuoliai gali vystytis atliekant chirurgines operacijas ir įvairias medicinines intervencijas. Su šiomis procedūromis susijęs patinimas dažniausiai išsivysto per
48 val. po intervencijos [42]. Todėl sergantiesiems paveldimąja angioedema prieš atliekant medicinines, chirurgines ir odontologines procedūras, susijusias su bet
kokiu mechaniniu poveikiu, rekomenduojama trumpalaikė profilaktika C1-INH koncentratu [43]. Ją reikėtų
atlikti kaip įmanoma arčiau intervencijos [43]. Šviežia
šaldyta plazma yra alternatyvus pasirinkimas trumpalaikei profilaktikai, nes ji nėra tokia saugi ir efektyvi kaip
C1-INH koncentratas [44].
Ilgalaikė profilaktika skiriama siekiant sumažinti
ligos sunkumą ir užkirsti kelią įvykti priepuoliams. Ši
profilaktika yra nuolatinė. Ji turėtų būti individualizuota
ir svarstoma visiems pacientams, kuriems dažnai kartojasi paveldimosios angioedemos priepuoliai. Nepaisant ilgalaikės profilaktikos, rizika išsivystyti viršutinių
kvėpavimo takų edemai ir kitiems priepuoliams išlieka,
todėl visi pacientai, kuriems taikoma ilgalaikė profilaktika, esant reikalui, šalia turi turėti medikamentus,
skirtus paveldimosios angioedemos priepuoliui gydyti
(C1-INH koncentratą, ekalantidą ar ikatibantą), kaip
nurodyta rekomendacijoje [44, 45].
Plazmos C1-INH šiuo metu yra tinkamiausias preparatas ilgalaikei profilaktikai. Atlikti tyrimai rodo, kad
C1-INH skyrimas po oda yra efektyvesnis ir patogesnis, palyginti su intraveniniu [47]. Susilpninti androgenai naudojami ilgalaikei paveldimosios angioedemos
profilaktikai kaip alternatyvus preparatas. Įrodyta, kad
androgenai slopina paveldimosios angioedemos priepuolius stiprindami C1-INH gamybą, o vartojimas per
burną yra paprastesnis ir priimtinesnis pacientams, tačiau androgenų vartojimą reikia vertinti kritiškai. Būtina atsižvelgti į nepageidaujamą androgeninį ir anabolinį poveikį, vaistų sąveiką ir kontraindikacijas. Taikant
ilgalaikę profilaktiką androgenais, būtina tinkama benLITERATŪRA
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dros sveikatos būklės priežiūra [48, 49]. Antifibrinolitikai nerekomenduojami ilgalaikei profilaktikai. Duomenų apie jų veiksmingumą trūksta, nors kai kuriems
pacientams šis preparatas gali būti veiksmingas. Antifibrinolitikai dažniausiai naudojami tada, kai C1-INH
koncentrato neturima, o androgenai yra kontraindikuotini [44].
Lanadelumabas yra pirmasis patvirtintas visiškas
monokloninis žmogaus antikūnas prieš plazmos kalikreiną. Šis vaistas, kaip tinkamas ilgalaikei paveldimosios angioedemos terapijai, pripažintas Australijoje,
Kanadoje, Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lanadelumabas mažina bradikinino gamybą, nuolat slopindamas plazmos kalikreino aktyvumą. Vaistas
slopina laisvą ir su didelės molekulinės masės kininogenu sąveikaujantį kalikreiną [50, 51]. Šiuo metu turimi duomenys rodo, kad lanadelumabas yra veiksminga,
gerai toleruojama, nauja profilaktinė galimybė paveldimąja angioedema sergantiems pacientams, vyresniems
negu 12 metų [50, 52]. Šis preparatas yra naujas, todėl
reikalingi tolesni tyrimai, ilgalaikė klinikinė patirtis ir
lyginamieji duomenys, kurie galutinai patvirtintų lanadelumabo efektyvumą gydant paveldimąją angioedemą.

Apibendrinimas
Paveldimoji angioedema yra klastinga ir pavojinga
liga. Ją atpažinti gali būti sunku, nes daugelis gydytojų apie šią ligą nežino ir neįtraukia jos į diferencinę
diagnostiką. Dažnai priepuolių metu pasireiškia nespecifiniai simptomai, kurie klaidina nustatant diagnozę.
Ūminis pilvo skausmas – dažniausias paveldimosios
angioedemos simptomas, todėl visi gydytojai, įskaitant
terapeutus, chirurgus, šeimos gydytojus, gali su tuo susidurti ir turėtų žinoti apie šią ligą. Nustačius šią ligą
laiku ir paskyrus tinkamą specifinį gydymą, bus pagerinama pacientų gyvenimo kokybė, apsaugojama nuo
gyvybei pavojingų būklių ir išvengiama nereikalingų
chirurginių intervencijų.
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Įgytoji angioedema
Gyd. Evelina Bojarska-Tridul, prof. Laura Malinauskienė
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Įvadas
Angioedema – lokalizuota poodžio ir pogleivio edema,
kuri susidaro dėl vazoaktyviųjų mediatorių sukelto padidėjusio kraujagyslių pralaidumo. Neretai angioedema pasireiškia kartu su dilgėline [1]. Angioedemos epizodams
pasikartojant be dilgėlinės, ji diagnozuojama kaip atskira
liga [2]. Skirtingai nei paveldimoji angioedema, kurią sukelia genų mutacijos, įgytoji angioedema yra susijusi su
dažnesniais veiksniais – alergija, vaistų vartojimu, gretutinėmis ligomis.
Pagal patogenezės mechanizmą, angioedema skirstoma į sukeltą histamino, bradikinino ir idiopatinę. Bradikinino sukelta angioedema gali būti paveldimoji, dėl angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių (AKFI)
vartojimo ar įgytosios C1-esterazės inhibitoriaus (C1INH) stokos [3]. Angioedemos formą nustatyti svarbu,
jei norima parinkti tinkamiausią gydymą. Straipsnyje
apžvelgsime įgytosios angioedemos etiopatogenezės mechanizmus, klinikinius požymius, diagnostikos galimybes ir gydymo principus.

Įgytoji histaminerginė angioedema
Histaminerginė angioedema yra dažniausiai diagnozuojama forma. Ji gali būti skirstoma į ūminę (epizodų pasikartojimai trunka mažiau nei 6 savaites) ir lėtinę. Angioedema gali pasireikšti kartu su dilgėline ar be jos [1, 2].
Ūminė alerginė imunoglobulino E (IgE) nulemta angioedema (alerginė angioedema). Alerginė angioedema
dažniausiai pasireiškia kartu su dilgėline. Patogenezėje
dalyvauja putliųjų ląstelių ir bazofilų išskiriami mediatoriai – histaminas, leukotrienai, trombocitus aktyvinantis
faktorius, citokinai, kurie sukelia niežulį ir bronchospazmą. Kai nurytas alergenas patenka į virškinimo traktą, gali
vystytis žarnyno angioedema, pasireiškianti ūminiu pilvo
skausmu, pykinimu, vėmimu [4]. Histamino sukelta dilgėlinė dažniausiai išnyksta per 24 val., o histamino sukelta
angioedema gali trukti kiek ilgiau. Skirtingai nei bradikinino sukelta angioedema, kurios simptomai gali išlikti nuo
3 iki 5 parų, histamino sukelta angioedema išnyksta per
24–48 val. [4].
Angioedema ir dilgėlinė dažniausiai pasireiškia praėjus
30–60 min. po kontakto su alergenu. Pagrindiniai alergenai yra specifiniai produktai (riešutai, jūros gėrybės, kiaušiniai, kt.), plėviasparnių vabzdžių nuodai, vaistai (dažniausiai penicilino grupės antibiotikai) [1].
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Ūminė alerginė angioedema vystosi, kai į jau įsijautrinusį organizmą pakartotinai patenka alergenas ir prisijungia ant putliųjų ląstelių esančių jiems specifinių imunoglobulinų E (sIgE) – įvyksta putliųjų ląstelių degranuliacija,
išsiskiria histaminas, triptazė, interleukinai, leukotrienai.
Pagrindinis jų – histaminas – selektyviai jungiasi prie
H1 receptorių ir sukelia vazodilataciją, padidėjusį kraujagyslių pralaidumą, o inicijuodamas azoto oksido išsiskyrimą, didina kraujo pritekėjimą [5]. Šis mechanizmas būdingas tiek alerginei dilgėlinei, tiek angioedemai, tik sergant
dilgėline procesas vyksta paviršiniuose odos sluoksniuose, o sergant angioedema – poodyje ir gilesniuose odos
sluoksniuose.
Nealerginė putliųjų ląstelių sukelta ūminė angioedema.
Retesnė ūminės dilgėlinės ir angioedemos priežastis yra
tiesioginis putliųjų ląstelių aktyvinimas – ne IgE sukelta
reakcija. Veiksniai, kurie gali tiesiogiai paskatinti putliąsias ląsteles degranuliuoti, yra kai kurie vaistai ir infekcijos. Opiatai, vankomicinas, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ar radiologinėms procedūroms atlikti naudojamos
kontrastinės medžiagos gali sukelti angioedemą ir dilgėlinę per 1 val. po kontakto [6].
Bakterinės, virusinės, parazitinės ir grybų sukeltos
infekcijos (dažniausi sukėlėjai yra Helicobacter pylori,
streptokokai, stafilokokai, Giardia lamblia, Mycoplasma
pneumoniae, hepatitų virusai, norovirusai, parvovirusas
B19, entamebos) yra išskiriamos kaip lydinčios patologijos, galinčios sukelti ūminę angioedemą ir dilgėlinę, tačiau
rutiniškai pacientai dėl šių infekcijų nėra tiriami (tik tuo
atveju, jeigu yra tam tikrų specifinių simptomų) [1]. Yra
duomenų, kad infekcijos židinio sanavimas pacientams,
sergantiems angioedema be dilgėlinės, turėjo įtakos angioedemos simptomų regresijai ir palaipsniam jos išnykimui – sinusito, šlapimo takų infekcijos gydymas, Helicobacter pylori eradikacija [7].
Putliosios ląstelės yra aktyvinamos per ant putliųjų ląstelių paviršiaus esančius IgE receptorius FcεRI ir IgE-Ag
kompleksus, tačiau yra alternatyvių aktyvinimo mechanizmų, kurie svarbūs nuo IgE nepriklausomai putliųjų ląstelių degranuliacijai. Anafilatoksinai C3a ir C5a, žmogaus
antibakterinis peptidas defensinas B, substancija P taip
pat sukelia putliųjų ląstelių degranuliaciją [8–10]. Be to,
tyrimai parodė, kad gripo A virusui specifiniai IgG2a,
IgG2b ir IgG1 taip pat gali sukelti mediatorių išsiskyrimą iš putliųjų ląstelių [11].
Angioedema, kurios epizodai kartu su dilgėline pasikartoja ilgiau kaip 6 savaites, yra lėtinė. Lėtinė dilgėlinė
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gali būti spontaninė ir indukuota, kai nustatomi tam tikri ją
provokuojantys fiziniai veiksniai [1].
Histaminerginė angioedema be dilgėlinės. Kai angioedemos epizodai pasireiškia be urtikarinio bėrimo, ji turi
būti diagnozuojama kaip atskira liga. Įgytoji angioedema, kuri pasireiškia be dilgėlinės, skirstoma į 4 formas:
įgytąją idiopatinę histaminerginę, įgytąją idiopatinę
nehistaminerginę, AKFI sukeltą ir angioedemą, nulemtą
įgytosios C1-INH stokos [2].
Terminas įgytoji idiopatinė histaminerginė angioedema, sugalvotas 2014 metais, apibrėžia grupę pacientų,
kuriems angioedemos epizodai pasikartoja be dilgėlinės,
nėra nustatoma angioedemą sukelianti priežastis ar kiti
provokuojantys veiksniai (jau minėti vaistai ir infekcijos),
o ligai gydyti ir pasikartojimo prevencijai yra efektyvūs
antihistamininiai vaistai [2].
Vienas tyrimų, kurio rezultatai lėmė įgytosios idiopatinės histaminerginės angioedemos termino apibrėžimo nustatymą, buvo 2006 metais atliktas didelio masto klinikinis
tyrimas. Jame ištirti 929 pacientai, kuriems angioedema
pasireikšdavo be dilgėlinės: 16 proc. tiriamųjų nustatytas
histaminerginę angioedemą sukeliantis veiksnys (maistas,
vaistai, vabzdžių nuodai, kiti alergenai, fiziniai veiksniai),
7 proc. – autoimuninė ar infekcinė liga, 11 proc. atvejų
angioedema buvo susijusi su AKFI vartojimu, 25 proc. –
nustatyta C1-INH stokos angioedema. Likusiems 41 proc.
pacientų angioedemos etiologijos nepavyko nustatyti: iš jų
33 proc. atvejų buvo nustatyta idiopatinė histaminerginė,
5 proc. atvejų – idiopatinė nehistaminerginė angioedema, likę 3 proc. buvo susiję su kitos priežasties edema.
Pastebėta, kad idiopatinei histaminerginei angioedemai
būdingas greitas simptomų progresavimas, tinimas maksimumą pasiekia maždaug po 6 val. nuo simptomų pradžios ir regresuoja per 24 val. Angioedema dažniausiai
pasireiškia veido srityje, retesnė lokalizacija – galūnės ir
virškinimo traktas (<30 proc. tiriamųjų) [7].
Diferencinė angioedemos formų diagnostika yra plati,
todėl pirmiausia svarbu išsiaiškinti, ar ligos mechanizmas
yra susijęs su histaminu ar bradikininu, nes tai lemia tinkamo gydymo parinkimą. Alergija yra labai tikėtina, kai
angioedema pasireiškia kartu su dilgėline [4]. Ji patvirtinama, kai angioedemos epizodai anamnezėje yra susiję
su egzogeniniu veiksniu ir įsijautrinimas patvirtinamas
teigiamais odos dūrio mėginiais ar sIgE koncentracijos padidėjimu kraujyje [2]. Ekskliudavus alerginę angioedemos
priežastį, svarbu išsiaiškinti, ar pacientas nevartojo tam
tikrų vaistų (nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, opiatų
ir kt.), galinčių sukelti nuo IgE nepriklausomą mastocitų
degranuliaciją ir angioedemą. Dar vienas svarbus veiksnys – vartojami AKFI, kurie gali sukelti nuo bradikino priklausomą angioedemą, pasireiškiančią be dilgėlinės [4].
Svarbu įvertinti atsaką į gydymą antihistamininiais vaistais, gliukokortikosteroidais ir adrenalinu – jeigu jis yra,
vadinasi, tai idiopatinė histaminerginė angioedema.
Įgytoji histaminerginė angioedema efektyviai gydoma
antihistamininiais vaistais, kurie skiriami ir jos pasikarto-
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jimų profilaktikai. Paūmėjimų metu skiriami trumpi peroralinių gliukokortikosteroidų kursai, o esant anafilaksijai
būdingiems simptomams – automatiniai epinefrino švirkštikliai [4].

Įgytoji idiopatinė nehistaminerginė angioedema
Tai yra reta angioedemos forma, kuriai nustatyti nėra
specifinių tyrimų, diagnostika remiasi ekskliudavimo principu [12]. Kaip ir įgytosios idiopatinės histaminerginės
angioedemos atveju, nerandama angioedemą sukeliančių
priežasčių, tačiau antihistamininiai vaistai šiuo atveju nėra
efektyvūs [2]. Pirmą kartą šios angioedemos formos terminą paminėjo Cicardi su bendraautoriais, kai apibūdino
angioedema sergančių pacientų grupę, kurią gydant buvo
efektyvi traneksamo rūgštis (TR) [13].
Šios angioedemos formos patogenezės mechanizmas
iki šiol kelia nemažai klausimų. Kartais literatūroje idiopatinės nehistaminerginės angioedemos mechanizmą
bandoma sieti su bradikininu. Cugno su bendraautoriais
pateikė tyrimo išvadas: vienam pacientui, sergančiam
idiopatine nehistaminergine angioedema, kraujyje nustatyta padidėjusi bradikinino koncentracija, o pacientui, sergančiam histaminergine angioedema, bradikinino koncentracija buvo normali [14]. Bradikinino teoriją
remia nedideli atvejų serijų aprašymai. Juose antihistamininiams vaistams refrakterine angioedema sergantys
pacientai vartojo bradikinino receptorių antagonistą ikatibantą, kuris buvo efektyvus (15–17). Šiuo metu įrodymais pagrįstų duomenų trūksta, todėl kol šie faktai nėra
įrodyti didesnės apimties tyrimais, antihistamininiams
vaistams atspari angioedema, kai ekskliuduotos kitos jos
priežastys, yra vadinama įgytąja idiopatine nehistaminergine angioedema [2].
Remiantis 2 tyrimų duomenimis, įgytoji idiopatinė
nehistaminerginė angioedema dažniau nustatoma vyriškosios lyties asmenims, o ligos pradžia – 3–4 dešimtmečiai [7, 18]. Beveik visiems tiriamiesiems pasireiškė veido
angioedema, viršutinių kvėpavimo takų edemos dažnis
tyrimuose – atitinkamai 35 proc. ir 26 proc. Vidutinė angioedemos simptomų trukmė mažesnė kaip 48 val., o pasikartojimo tikimybė buvo didelė – daugiau kaip pusė pacientų buvo reikalinga tolesnė angioedemos profilaktika.
Diagnozuojant svarbu ekskliuduoti kitas angioedemos
formas. Tik turint įrodymų, kad ligos etiopatogenezės
grandis nėra histaminas ir bradikininas, diagnozuojama
idiopatinė nehistaminerginė angioedema. Diagnostiniais
tikslais pirmiausia skiriami antros kartos antihistamininiai
vaistai (bilastinas, cetirizinas, desloratadinas, feksofenadinas, loratadinas, rupatadinas ir kt.). Kai nėra teigiamo
efekto net ir padidinus jų dozes iki maksimalių leistinų,
galima patvirtinti idiopatinės nehistaminerginės angioedemos diagnozę [2].
Iki šiol nėra efektyvaus šios angioedemos formos gydymo įrodymų. Dažniausiai skiriama jau minėta TR – ji
slopina plazminogeno virsmą plazminu, kuris dalyvauja
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susidarant bradikininui [12]. Ty- 1 pa Renino, angiotenzino ir aldosterono sistema ir AKFI veikimas
rimo, kuriame dalyvavo 1 725
Angiotenzinogenas
pacientai, sergantys angioedema
Reninas
be dilgėlinės, duomenimis, 38
Bradikininas
pacientams nustatyta idiopatinė
Substancija P
Angiotenzinas
I
nehistaminerginė angioedema ir
iš jų 37 pacientams gydymas TR
AKF
buvo efektyvus [19]. Be to, Cicardi su bendraautoriais nustatė, kad
Angiotenzinas II
AKFI
Neaktyvūs
TR 3 g paros dozė lėmė visišką ar
fragmentai
dalinę angioedemos epizodų pasikartojimų prevenciją [13].
Angiotenzino I
Angiotenzino II
Be gydymo TR, literatūroje
receptorius
receptorius
aprašoma, kad gydymas ikatibantu – bradikinino receptorių antagonistu – gali sumažinti šios formos
Aldosteronas
angioedemos simptomus [15–17].
Remiantis literatūra, dažniausiai AKF – angiotenziną konvertuojantis fermentas, AKFI – angiotenziną konvertuojančio fermento
idiopatinei nehistaminerginei an- inhibitoriai.
gioedemai gydyti ir prevencijai yra
skiriama TR. Jei yra kontraindikacijų, pavyzdžiui, sergant
[29]. Kepenų gaminamas angiotenzinogenas inkstų išskitrombofilija, TR vartoti negalima. Tokiu atveju alternatyva
riamo renino yra paverčiamas angiotenzinu I (1 pav.) [30].
galėtų būti anti-IgE monokloninis antikūnas omalizumaAKF konvertuoja angiotenziną I į angiotenziną II, kuris
bas, tačiau taip pat trūksta svarių jo efektyvumo įrodyyra vazokonstriktorius ir aktyvus renino, angiotenzino ir
mų [20].
aldosterono kaskados komponentas. Angiotenzinas II veiSergantiesiems idiopatine nehistaminergine angioedekia per angiotenzino receptorius (kurie yra angiotenzino
ma atsakas į skiriamą gydymą varijuoja. Kadangi šios forreceptorių blokatorių (ARB) veikimo taikinys), sukeldamos angioedemos mechanizmas nėra išsamiai ištirtas, gamas vazokonstrikciją, aldosterono susidarymą ir antidiulima manyti, kad ji yra susijusi su kitais ligos patogenezės
retinio hormono sekreciją ir kt. Be to, AKF taip pat dalymechanizme dalyvaujančiais mediatoriais [2]. Reikalingi
vauja skaldant bradikininą ir substaciją P (1 pav.) [30, 31].
tolesni idiopatinės nehistaminerginės angioedemos patoNors AKF yra pagrindinė peptidazė, skaldanti bradikigenezės mechanizmų tyrimai, kurie padėtų atrasti naujas
niną, jam degraduojant dalyvauja angiotenzinas II ir kiti
gydymo strategijas.
fermentai, pavyzdžiui, neutrali endopeptidazė, aminopeptidazė P, dipeptidilpeptidazė [31, 32].
Įgytoji AKFI sukelta angioedema
AKFI sukeltos angioedemos mechanizmas yra inicijuojamas kalikreino, kuriam veikiant iš kininogeno susiTyrimų duomenimis, AKFI sukeltos angioedemos daždaro bradikininas [30]. Bradikininas lemia azoto oksido,
nis yra 0,1–0,7 proc. [21–23]. AKFI sukelta angioedema
prostaglandinų sintezę, kurie kartu su bradikininu sukelia
turi būti įtariama pacientams, kurie vartoja AKFI ir kai
kraujagyslių dilataciją, didina postkapiliarinių venulių prakitos gretutinės ligos yra ekskliuduotos. Svarbu atsižvelglaidumą. Dėl to padidėja kraujo plazmos ekstravazacija į
ti ir į tam tikrus veiksnius, kurie padidina AKFI sukeltos
poodžio ar pogleivio audinius ir išsivysto angioedema [33,
angioedemos išsivystymo riziką: vyresnis amžius (>65
34]. AKF skaldo jau minėtą substanciją P, kuri veikia per
metai), moteriškoji lytis, AKFI sukeltas kosulys anamneneurokinino 1 receptorius ir taip pat kaip bradikininas lezėje, širdies nepakankamumas, sezoninė alergija, rūkymas
mia vazodilataciją ir angioedemos išsivystymą, todėl dėl
[24–26].
AKF inhibicijos padidėja ir substancijos P kiekis. Yra žiLaiko tarpas tarp AKFI vartojimo pradžios ir pirmojo
noma, kad pats bradikininas gali inicijuoti substancijos P
angioedemos pasireiškimo gali varijuoti plačiame intersintezę [30]. Atvejo ir kontrolės tyrimo, kuriame dalyvavo
vale – nuo kelių savaičių iki keleto metų. Didelės apimAKFI sukelta angioedema sergantys asmenys, duomenities retrospektyviojo tyrimo duomenimis, 2/3 tiriamųjų
mis, substancijos P skilimo pusperiodis buvo sumažėjęs
pirmasis angioedemos epizodas pasireiškė praėjus 3 mėsergančiųjų angioedema grupėje [32]. Be to, angioedema
nesiams po AKFI vartojimo pradžios [22]. Kitų tyrimų ir
sergančių pacientų grupės tiriamiesiems kraujyje buvo išatskirų atvejų aprašymų duomenimis, angioedema manimatuotas mažesnis aminopeptidazės P, bradikiną ir subsfestavo po kelerių metų pradėjus antihipertenzinę terapitanciją P skaldančio fermento aktyvumas [35].
ją AKFI [21, 27, 28].
Dažniausia įgytosios AKFI sukeltos angioedemos lokaAKF yra randamas viso organizmo kraujagyslių endolizacija yra veido sritis, lūpos, liežuvis, akių vokai, kaklas
telyje, tačiau daugiausiai jo esama plaučių kraujagyslėse
ir viršutiniai kvėpavimo takai [36]. Žarnyno angioedema
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dėl AKFI vartojimo literatūroje yra aprašoma rečiau, tačiau manoma, kad šios angioedemos formos diagnostika
yra nepakankama. Gastrointestiniai simptomai gali pasireikšti stipriu pilvo skausmu, pykinimu, vėmimu, viduriavimu [37].
Šiuo metu nėra rutininių specifinių tyrimų, galinčių patvirtinti ar paneigti AKFI sukeltos angioedemos diagnozę.
Diagnostika remiasi kitų angioedemos formos ekskliudavimo principu ir AKFI vartojimu anamnezėje [2].
Angioedemos gydymas priklauso nuo kvėpavimo
takų obstrukcijos sunkumo laipsnio, kuris gali būti skirtingas – nuo nedidelio patinimo iki gyvybei pavojingos
obstrukcijos [38]. Įvertinus kvėpavimo takus ir nesant
poreikio skubiam jų atvėrimui taikant intubaciją, pirmasis šios formos angioedemos gydymo žingsnis yra AKFI
vartojimo nutraukimas. Angioedema savaime išnyksta per
24–72 val., tačiau gali tęstis ir ilgiau. Įdomu tai, kad medikamentų nutraukimas nėra 100 proc. efektyvus. Buvo
nustatyta, kad nutraukus AKFI 46 proc. pacientų angioedemos epizodai kartojosi, nors daugeliu atvejų simptomai
buvo švelnesni [23]. Kitų antihipertenzinių medikamentų
vartojimas, įskaitant ARB, nesukėlė angioedemos pasikartojimų. Kitame tyrime buvo stebimi pacientai, kurie nenutraukė gydymo AKFI nepaisant angioedemos – ilgainiui
angioedema kartojosi statistiškai reikšmingai dažniau ir
simptomai buvo sunkesni [39]. Nėra įrodymų, kodėl kai
kuriems pacientams angioedemos epizodai kartojasi net
nutraukus AKFI.
Nėra patvirtintų AKFI sukeltos angioedemos gydymo
gairių, todėl ši forma, kaip bet kuri kita angioedema, pirmiausia turėtų būti gydoma kaip histaminerginė, nes yra
dažniausia [30, 40]. Svarbu žinoti, kad standartinis gydymas antihistamininiais vaistais, gliukokortikosteroidais ir
epinefrinu yra neefektyvus ar tik iš dalies efektyvus dėl
AKFI sukeltos angioedemos patofioziologinių mechanizmų. Kita vertus, toks refrakteriškumas standartinei histaminerginės angioedemos terapijai gali būti vertingas diferencinei diagnostikai.
Remiantis tuo, kad AKFI sukeltos angioedemos ir paveldimosios angioedemos patofiziologiniame mechanizme dalyvauja bradikininas, paveldimajai angioedemai
gydyti skiriami vaistai, nukreipti į bradikininą, gali būti
efektyvūs gydant ir AKFI sukeltą angioedemą. Vienas jų
yra ikatibantas – sintetinis bradikinino beta 2 receptorių
antagonistas. Atsitiktinių imčių, dvigubai aklo tyrimo
duomenimis, 27 pacientams AKFI sukeltos angioedemos
simptomai truko statistiškai reikšmingai trumpiau ikatibantą gavusioje pacientų grupėje, palyginti su tiriamaisiais, gydytais intraveniniais prednizolonu ir klemastinu
(angioedemos simptomai pradėjo regresuoti atitinkamai
po 2 val. ir 27 val.) [41].
Ekalantidas – kalikreino inhibitorius, rekombinantinis
baltymas, sudarytas iš 60 aminorūgščių. Nedalyvaujant
kalikreinui, neįvyksta bradikinino pirmtako (kininogeno)
virsmas bradikininu [42]. Yra atlikti 2 atsitiktinių imčių
tyrimai, kurių tikslas buvo palyginti ekalantido ir placebo
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efektyvumą gydant AKFI sukeltą angioedemą. Viename
tyrime tirti pacientai, sergantys AKFI sukelta angioedema.
Pirmoji tiriamųjų grupė buvo gydyta ekalantidu, antroji
grupė – antihistamininiais vaistais, gliukokortikosteroidais, epinefrinu, trečioji grupė – placebu; nebuvo nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp angioedemos
simptomų regresijos pradžios [43]. Antrojo tyrimo duomenimis, gydant AKFI sukeltą angioedemą, ekalantidą vartojusių pacientų grupėje stebėta greitesnė ligos simptomų regresija, palyginti su placebo grupe. Kadangi šis skirtumas
nebuvo statistiškai reikšmingas, nutarta, kad reikalingas
didesnės pacientų imties tyrimas [44].
Šviežiai šaldytos plazmos (ŠŠP) sudėtyje yra AKF,
skaldančio jau susidariusį bradikininą, ir C1-INH, slopinančio bradikinino susidarymą [42]. ŠŠP yra iš dalies pigi,
lengvai prieinama, todėl dažnai naudojama klinikinėje
praktikoje. Tiesa, svarbu žinoti, kad į jos sudėtį įeina ir kininogenas su kalikreinu, todėl pacientai po ŠŠP suleidimo
turi būti stebimi dėl angioedemos simptomų pablogėjimo
[45].
Pakaitinis gydymas C1-INH, skiriamas ūmios paveldimosios angioedemos epizodams gydyti, taip pat gali būti
vertingas gydant ir AKFI sukeltą angioedemą. C1-INH
inaktyvina plazmos kalikreiną ir XIIa faktorių [46].
C1-INH efektyvumui įvertinti buvo atliktas tyrimas: 10
pacientų, sergančių AKFI sukelta angioedema, buvo gydomi pakaitine C1-INH terapija skiriant vienkartinę 1 000 U
dozę – simptomų regresijos pradžios vidutinis laikas buvo
88 min., o angioedema visiškai išnyko po 10,1 val., nė
vienam pacientui angioedema nepasunkėjo ir neprireikė
gyvybę gelbstinčių intervencijų. Šie duomenys, palyginti
su antrąja pacientų grupe, gydyta antihistamininiais vaistais ir gliukokortikosteroidais: angioedema išnyko po
33,1 val., 3 pacientams buvo reikalinga tracheostomija,
2 – intubacija [8].
Taigi minėti vaistai, skirti paveldimajai angioedemai
gydyti, gali būti vertingi gydant ūminę AKFI sukeltą angioedemą ir reikšmingai sumažinti papildomų intervencijų, pavyzdžiui, tracheostomijos ir kvėpavimo takų intubacijos, riziką.

Angioedema dėl įgytosios C1-INH stokos
Angioedema dėl įgytosios C1-INH stokos pasireiškia
dar rečiau nei paveldimoji C1-INH stokos angioedema,
kurios dažnis bendrojoje populiacijoje yra 1 atvejis iš
50 tūkst. asmenų [47]. Zanichelli ir bendraautorių atlikto
tyrimo duomenimis, 1976–2015 metais Milano angioedemos centre buvo diagnozuoti 77 įgytosios C1-INH stokos
angioedemos ir 675 paveldimosios C1-INH stokos angioedemos atvejai: vienam įgytosios angioedemos atvejui teko
8,8 įgimtosios angioedemos atvejo [48].
C1-INH – esterazė, kurios pagrindinė funkcija yra komplemento komponento C1 inhibicija; taip apsaugoma nuo
spontaninio klasikinio komplemento kelio aktyvinimo. Be
to, C1-INH yra pagrindinis kalikreino ir kinino sistemos
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reguliatorius – inaktyvina plazmos 2 pa C1-INH įtaka bradikinino sintezei
kalikreiną, plazminą ir XIIa koaPlazminogenas
Prekalikreinas
guliacijos faktorių, taip dalyvaudamas slopinant bradikinino sintezę
XII faktorius
(2 pav.) [3, 49].
Įgytosios C1-INH stokos angioedemos patogenezės grandis – paPlazminas
Kalikreinas
C1-INH
didėjęs C1-INH sunaudojimas ir
klasikinio komplemento kelio aktyvinimas dėl gretutinių patologijų,
tokių kaip limfoproliferacinės ligos
ir kai kurie solidinių organų navikai
Bradikininas
Kininogenas
[50]. C1-INH deficitas susijęs su
kalikreino ir kinino sistemos aktyvinimu, lemiančiu didesnę bradikiB2 receptorius
nino sintezę ir ūminės angioedemos
išsivystymą [51].
Įgytoji C1-INH stoka dažnai
yra susijusi su šią esterazę neutraAngioedema
lizuojančiais autoantikūnais. Nors C1-INH – C1 esterazės inhibitorius.
iš pradžių įgytoji C1-INH stokos
angiodema dėl autoantikūnų ir angioedema dėl limfoproliferacinių ligų buvo identifikuotos
metų pacientams, kurie neturi šeiminės angioedemos anamkaip dvi atskiros grupės, didelio masto atvejų aprašymų
nezės [2]. Zanichelli tyrimo ir kito ilgos trukmės tyrimo, vyktyrimai parodė, kad neutralizuojančių autoantikūnų kraudyto Prancūzijoje 1991–2015 metais, duomenimis, vidutinis
jyje radimas persikloja su esančia limfoproliferacine liga,
pacientų amžius, kai išsivystydavo įgytosios C1-INH stokos
todėl dabartinėje klasifikacijoje minėtų atskirų grupių neangioedema, buvo atitinkamai 62 ir 70 metų [48, 55].
liko [52, 53].
Įgytąja C1-INH stokos angioedema sergančių asmenų
Dažniausiai šios formos angioedema yra susijusi su ne
kraujyje nustatoma mažesnė nei 50 proc. C1-INH konHodgkino limfoma [54, 55]. Kitos B limfocitų patologijos,
centracija, sumažėjęs C1-INH antigeno ir komplemento
susijusios su neutralizuojančių C1-INH autoantikūnų gakomponento C4 kiekis. Dėl didelio komplemento sistemos
myba, yra monokloninės neaiškios reikšmės gamapatijos,
aktyvinimo klasikiniu keliu taip pat stebimas C1q kompomielominė liga [53, 55]. Pastebėtas angioedemos ryšys ir
nento sumažėjimas daugiau kaip 50 proc. – šis laboratosu solidiniais navikais, dažniausiai adenokarcinomomis –
rinis pokytis retai pasireiškia esant paveldimajai C1-INH
tyrimuose aprašomi krūties ir bronchų adenokarcinomos,
stokos angioedemai [54]. Be to, kraujyje dažnai aptinkami
endometriumo ir urotelio karcinomų atvejai [48, 55]. Be
C1-INH antikūnai – šis požymis gali pasitarnauti patvirtito, pastebėtas ryšys tarp C1-INH stokos angioedemos ir
nant įgytosios C1-INH stokos angioedemos diagnozę [48].
reumatologinių ligų, pavyzdžiui, sisteminės raudonosios
Tuo atveju, kai yra nustatomas C1-INH deficitas, tačiau
vilkligės [54].
nerandama autoantikūnų prieš C1-INH ir kiti laboratoriKaip ir paveldimos C1-INH stokos angioedemos atveniai rodikliai nepatvirtina įgytosios angioedemos kriterijų,
ju, taip ir įgytosios C1-INH stokos angioedemai būdingi
atliekamas genetinis tyrimas, siekiant nustatyti galimas
panašūs simptomai, tik jie pasireiškia sulaukus vyresnio
C1-INH koduojančio SERPING1 geno mutacijas [48].
amžiaus, palyginti su paveldimąja angioedema [48]. ZaPatvirtinus įgytąją C1-INH stokos angioedemą, svarnicelli ir bendraautorių atliktame tyrime dalyvavusiems
bu pacientą ištirti dėl autoimuninių ir limfoproliferacinių
pacientams pasireiškė pasikartojantys epizodiniai poodžio
ligų – atlikti C reaktyviojo baltymo, eritrocitų nusėdimo
ir pogleivio tinimai, dažniausiai veido srityje (82 proc.),
greičio tyrimus, serumo baltymų elektroforezę, šlapimo
žarnyno gleivinės edema (66 proc.), dėl kurios pacientyrimą dėl lengvųjų grandžių [2].
tams pasireiškė kolikos tipo pilvo skausmai, pykinimas,
Gydymo pagrindas yra tinkamas pagrindinės ligos
vėmimas, viduriavimas. Grėsmingiausia būklė – gerklų
gydymas. Šiuo metu nėra specifinių vaistų, skirtų gydyedema – pasireiškė 55 proc. atvejų [48]. Vis dėlto yra
ti įgytąją C1-INH stokos angioedemą, tačiau yra žinoma,
nustatyta, kad žarnyno angioedema pasireiškia rečiau įgykad vaistai, kuriais gydoma paveldimosios C1-INH stokos
tosios C1-INH stokos angioedemos atvejais, palyginti su
angioedema, gali būti taip pat efektyvūs gydant ir įgytąją
paveldimąja jos forma [53]. Skirtingai nei paveldimoji anšios angioedemos formą [2]. Pakaitinis gydymas C1-INH
gioedemos forma, kuri dažniausiai prasideda paauglystėje
ir ikatibantas off-label yra skiriami ūminiams įgytosios
ir antrame gyvenimo dešimtmetyje, įgytoji C1-INH stokos
C1-INH stokos angioedemos epizodams, o TR ar androangioedema 94 proc. atvejų prasideda vyresniems nei 40
genai – jų pasikartojimo profilaktikai ir prevencijai [48].
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tosios C1-INH stokos angioedemos atveju nenutraukiamai
vyksta kalikreino ir kinino, fibrinolizinės sistemos aktyvinimas ir antifibrinolitiko, TR, skyrimas stabilizuoja šias
sistemas [57].
Verta žinoti, kad bet kurio antifibrinolizinio vaisto ilgalaikis vartojimas, taip pat ir TR, yra susijęs su trombozių rizika.
Be to, daugelis sergančiųjų įgytąja C1-INH stokos angioedema yra vyresnio amžiaus ir neretai turi kardiovaskulinių ligų
rizikos veiksnių. Zanichelli tyrimo duomenimis, nė vienam
tiriamųjų, vartojusių TR, neįvyko trombozinių komplikacijų
[48]. Vis dėlto reikalingi išsamesni tyrimai šiai rizikai įvertinti, o TR ilgalaikei angioedemos profilaktikai turėtų būti skiriama įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Remiantis Zanichelli tyrimu, neregistruota nė vienos
nepageidaujamos reakcijos į pakaitinį gydymą C1-INH,
įskaitant ir arterinę bei veninę trombozę [48]. Įdomu tai,
kad pakaitinis gydymas C1-INH kai kuriais atvejais gali
būti neefektyvus, kai paciento kraujyje randama autoantikūnų prieš C1-INH – vieno tyrimo duomenimis, skyrus
gydymą nebuvo stebima teigiamo efekto, o tiriamųjų kraujyje buvo išmatuotas padidėjęs C1-INH antigenų ir autoantikūnų kompleksų kiekis [56]. Tačiau taip atsitinka ne
visiems, remiantis Zanichelli ir bendraautorių tyrimo duomenimis, rezistencija C1-INH koncentratui išsivystė tik 8
iš 34 pacientų, turinčių autoantikūnų [48].
Esant atsparumui pakaitiniam gydymui C1-INH, kaip
alternatyva gali būti skiriamas ikatibantas – daugeliui
pacientų teigiamas efektas pasireiškė po vienos injekcijos
ir tik 11 proc. jų prireikė antros ar trečios injekcijos, kad
ūminės angioedemos simptomai regresuotų. Dar viena alternatyva – ekalantidas, kurio veikimo mechanizmas taip
pat negali būti sutrikdytas autoantikūnų prieš C1-INH [48].
Angioedemos pasikartojimų profilaktika skiriama, kai
pacientams pasireiškia 2 ar daugiau sunkios angioedemos
epizodų anamnezėje [2, 48]. TR yra pirmojo pasirinkimo
preparatas ilgalaikei angioedemos profilaktikai. Palyginti
TR efektyvumą su gydymu androgenais, pastebėta, kad
pastarieji buvo efektyvūs mažiau kaip 50 proc. atvejų [48].
Yra žinoma, kad antifibrinolitikas TR, neleidžianti iš plazminogeno susidaryti plazminui, yra efektyvesnė įgytosios
C1-INH stokos angioedemos atveju, palyginti su įgimtąja
jos forma sergančiais pacientais, kuriems yra efektyvesni
androgenų derivatai. Manoma, kad taip yra todėl, kad įgy-

Angioedema yra ne tik grėsminga ir neretai gyvybei
pavojinga būklė, bet gali būti ir vienas pirmųjų gretutinių
ligų, reikalaujančių neatidėliotino gydymo, požymių. Kai
angioedema pasireiškia be dilgėlinės, ji turi būti diagnozuojama kaip atskira liga.
Pagrindiniai veiksniai, lemiantys angioedemą, yra
histaminas ir bradikininas. Norint parinkti veiksmingiausią gydymo būdą, svarbu nustatyti angioedemos priežastį. Kadangi nėra specifinių testų atskiroms angioedemos
formoms nustatyti, diagnostika remiasi ekskliudavimo
principu ir neretai tampa iššūkiu. Taip pat lieka kai kurių
neatsakytų klausimų, susijusių su įgytosios angioedemos
patogeneze. Suradus atsakymus į juos, būtų galima ieškoti
naujų diagnostikos ir gydymo galimybių.
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Alergija šalčiui
Gyd. Gintarė Paulikaitė

Ino a ios i unodia nos i os en ras Allergomedica

Įvadas
Šalčio dilgėlinė – tai viena lėtinės indukuotos dilgėlinės formų, pasireiškiančių pūkšlėmis ir / ar angioedema
dėl kontakto su šalčiu. Šalčio dilgėlinė gali tęstis net keletą
metų. Kai kuriais atvejais yra galima rizika, kad išsivystys
šalčio dilgėlinės išprovokuota anafilaksija. Dėl egzistuojančių atipinių šalčio dilgėlinės formų ir jų diagnostinių
sunkumų ši liga gali tapti tikru iššūkiu net ir šiuolaikinėje
medicinos praktikoje. Pastaraisiais metais atlikta nemažai
stebimųjų tyrimų su sergančiais šalčio dilgėline pacientais,
todėl supratimas apie šią ligą ir jos gydymą tapo kiek aiškesnis, prie to stipriai prisidėjo TempTest technologijos standartizavimas ir naudojimas praktikoje. Vis dėlto lieka daug
neatsakytų klausimų dėl šalčio dilgėlinės patogenezės, eigos, klinikinių išraiškų, susijusių gretutinių ligų ir gydymo.

Klasifikacija
Šalčio dilgėlinė pasireiškia niežtinčiomis pūkšlėmis, angioedema, sunkesniais atvejais – anafilaksija, esant odos ar
gleivinių kontaktui su šalčiu. Simptomai paprastai pasireiškia
šylant kontaktavusiai vietai ir išnyksta maždaug per 1 val.
Jei simptomai trunka ir kartojasi 6 savaites ar ilgiau, šalčio
dilgėlinė vadinama lėtine. Apie ūminę šalčio dilgėlinę, jos
dažnį ir provokuojančias priežastis žinoma labai nedaug [1].
Tipinės šalčio dilgėlinės simptomai gali būti išprovokuoti atliekant šalčio stimuliacijos testą (ŠST), naudojant ledo kubelį
ar TempTest technologiją. Atipinė šalčio dilgėlinė pasireiškia
pūkšlėmis ne visai toje vietoje, kuri kontaktavo su šalčiu ir / ar
buvo gautas neigiamas ŠST [2]. Galimos įvairios atipinės šalčio dilgėlinės formos (1 pav.). Kai kurios jų yra labai retos, o
dėl duomenų trūkumo neretai sunkiai diagnozuojamos [3, 4]:
● sisteminė atipinė šalčio dilgėlinė – šaltas ir drėgnas oras
skatina lokalų arba generalizuotą pūkšlių formavimąsi;

● lokali šalčio dilgėlinė – tik tam tikroje kūno vietoje (dažniausiai ant veido) susiformuojančios pūkšlės po kontakto
su šalčiu. Kitose kūno vietose jokios reakcijos nepasireiškia;
● lokali refleksinė šalčio dilgėlinė – pūkšlės šalia, bet ne
toje pačioje vietoje, kur yra / buvo šalčio dirgiklis;
● uždelsta šalčio dilgėlinė – lokalus pūkšlių susiformavimas praėjus 12–48 val. po kontakto su šalčiu;
● šalčio išprovokuota cholinerginė dilgėlinė – generalizuotos pūkšlės dėl fizinio krūvio šaltoje aplinkoje;
● šalčio išprovokuotas dermografizmas – dermografizmas,
išsivystantis brėžiant atvėsusią odą.
Kai kurie autoriai šalčio dilgėlinę klasifikuoja į pirminę – idiopatinę ir antrinę, susijusią su autoimuninėmis ar
limfoproliferacinėmis ligomis, virusinėmis ar bakterinėmis
infekcijomis, plėviasparnių vabzdžių įgėlimais, kai kurių medikamentų ir maisto produktų vartojimu. Duomenų dėl sąsajos tarp šių veiksnių ir šalčio dilgėlinės pasireiškimo trūksta,
todėl ši klasifikacija neturėtų būti naudojama plačiai [4].

Epidemiologija ir etiopatogenezė
Šalčio dilgėline serga apie 0,05 proc. populiacijos, o šaltesnio klimato šalyse šis procentas gali būti ir didesnis [5].
Šalčio dilgėlinė dažniau pasireiškia moterims ir dažniausiai
yra nustatoma 2–4 gyvenimo dešimtmetyje, nors šaltiniai
nurodo, kad gali išsivystyti bet kurio amžiaus pacientams [5,
6]. Šiuo metu vykdoma pirmoji pasaulinė studija COLD-CE
siekia išsiaiškinti ir patikslinti naujausius geografinius, su
lytimi ir amžiumi susijusius šalčio dilgėlinės skirtumus [7].
Šalčio dilgėlinės priežastys iki šiol nėra visiškai aiškios.
Kol kas kalbama apie galimus autoalerginius, autoimuninius,
neurogeninius mechanizmus. Manoma, kad kontaktas su šalčiu
gali išprovokuoti kol kas nežinomų autoantigenų formavimąsi ir
nulemti nuo imunoglobulino E (IgE) priklausomą putliųjų ląstelių degranuliaciją ir pūkšlių susiformavimą [3, 13].

1 pa Atipinės šalčio dilgėlinės klasifikacija [3]
Atipinė šalčio dilgėlinė

Atipiniai šalčio provokacinių testų
rezultatai ir tipiniai dilgėlinės simptomai

Sisteminė atipinė šalčio
dilgėlinė
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Tipiniai šalčio provokacinių testų rezultatai
ir atipiniai dilgėlinės simptomai

Atipiniai šalčio provokacinių testų
rezultatai ir atipiniai dilgėlinės
simptomai

Lokali šalčio dilgėlinė
Lokali refleksinė šalčio dilgėlinė
Uždelsta šalčio dilgėlinė

Šalčio išprovokuota cholinerginė
dilgėlinė
Šalčio išprovokuotas dermografizmas
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Klinikiniai požymiai ir ligos eiga
Šalčio dilgėlinės simptomų pasireiškimas gali varijuoti nuo lokalių pūkšlių susiformavimo kontakto vietoje iki
sisteminių simptomų, pasireiškiančių kvėpavimo sutrikimu, hipotenzija, galvos svaigimu, pykinimu, viduriavimu,
pilvo skausmu, dezorientacija ar šoku. Dažniausiai simptomai pasireiškia per 1–5 min. po kontakto su šalčiu. Pagrindiniai šalčio dirgikliai yra kontaktas su šaltais daiktais
ar paviršiais, šaltu vandeniu (pavyzdžiui, plaukiojant ežere
ar maudantis šaltame duše), nedidelė aplinkos temperatūra
(šaltasis metų sezonas, oro kondicionieriai), vėjas ir šalto
maisto ar gėrimų vartojimas [3].
Pastebėta, kad šalčio dilgėlinę neretai lydi atopinės ligos ir kitos dilgėlinės formos – lėtinė indukuota ar lėtinė
spontaninė dilgėlinė. Liga vidutiniškai trunka 6 metus,
nors yra aprašytų 20 ar daugiau metų trukusių ligos atvejų.
Ilgos trukmės šalčio dilgėlinės pasireiškimo tikimybę didina ankstyva ligos pradžia (iki 18 metų), sunki eiga ir didelis kritinės temperatūros slenkstis (KTS) [3, 12]. Individualus KTS varijuoja nuo 4 °C iki daugiau kaip 27 °C [9].
Manoma, kad simptomų pasireiškimo stiprumas priklauso nuo kontakto su šalčiu trukme ir individualiu jautrumu šalčiui [3]. Jautrumas šalčiui vertinamas matuojant
KTS ir kritinį stimuliacijos laiko slenkstį (KSLS). KSLS –
tai trumpiausias laikas, per kurį išprovokuojama pūkšlė, o
KTS – tai aukščiausia temperatūra, kada išprovokuojama
pūkšlė [1]. Pastebėta, kad provokuojant TempTest technologija KTS koreliuoja su šalčio dilgėlinės sunkumu [9].
Šalčio išprovokuota anafilaksija atitinka esamą anafilaksijos apibrėžimą [10]:
● staigi pradžia per kelias minutes ar valandas su odos ir /
ar gleivinių simptomais;
● 2 ar daugiau požymių, pasireiškiančių po kontakto su įtariamu alergenu (odos ar gleivinių, kvėpavimo sistemos,
sumažėjusio arterinio kraujo spaudimo ar su tuo susijusių
simptomų, virškinimo sistemos);
● sumažėjęs kraujo spaudimas po kontakto su žinomu alergenu.
Šalčio išprovokuotos anafilaksijos dažnis, įvairių tyrimų duomenimis, svyruoja nuo 4 proc. iki 52 proc.
Kadangi šios anafilaksijos pasireiškimas priklauso nuo
šalčio kontakto vietos ir trukmės, reakciją lemia alergeno
kiekis, todėl tai ne visai atitinka klasikinę nuo IgE priklausomą anafilaksiją. Triptazės padidėjimas stebėtas šalčio išprovokuotos anafilaksijos metu, tačiau reikia atlikti daugiau
mokslinių tyrimų šio rodiklio reikšmingumui patvirtinti [3].

Diagnostiniai metodai
Šalčio dilgėlinės diagnostika remiasi paciento anamnezės duomenimis ir šalčio provokacinių testų rezultatais.
Provokaciniai testai atliekami naudojant ledo kubelius ar
TempTest. Tyrimai su šaltomis pakuotėmis ar šalto vandens
voniomis nėra rekomenduojami. Antros kartos H1 antihistaminų ir sisteminių gliukokortikosteroidų vartojimas
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turi būti nutrauktas atitinkamai bent 3 ir 7 dienas iki testų
atlikimo. Tirpstančio ledo gabaliukas ploname plastikiniame maišelyje ar nelateksinėje pirštinėje yra uždedamas ant
dilbio vidinio paviršiaus 5 min. Testas vertinamas praėjus
10 min. po kontakto su ledu nutraukimo. Testas vertinamas
kaip teigiamas, kai kontakto vietoje susiformuoja niežtinti
pūkšlė arba vien tik pūkšlė be niežėjimo [1].
TempTest technologija padeda nustatyti ne tik trumpiausią laiką, per kurį išprovokuojama pūkšlė (KSLS), bet ir
didžiausią temperatūrą, kuriai veikiant susiformuoja pūkšlė (KTS). Tai leidžia lengviau įvertinti šalčio dilgėlinės
aktyvumą, numatyti galimą šalčio išprovokuotos anafilaksijos riziką, pateikti tikslesnes vengimo ir gydymo rekomendacijas pacientams [3].
TempTest prietaisą sudaro U formos pjezoelektrinis elementas, kuris sukuria temperatūros diapazoną nuo 4 °C iki
44 °C. TempTest technologija KTS nustatymas gali būti
atliekamas +/– 1 °C tikslumu. Svarbu suprasti, kad KTS
nustatymas atitinka kritinę odos temperatūrą, bet ne kritinę dirgiklio (pavyzdžiui, oro ar vandens) temperatūrą.
Tai nėra tas pats, nes dėl termoreguliacijos oda geba pati
prisitaikyti prie aplinkos temperatūros. Kol kas šie mechanizmai, susiję su šalčio dilgėline, nėra iki galo aiškūs ir
reikalauja daugiau mokslinių duomenų [5].
Esant neigiamam šalčio provokaciniam testui, turėtų
būti atliekami papildomi tyrimai. Kai kuriems pacientams
reikalingas ilgesnis provokacinis laikas – iki 20 min. Laikantis atsargumo priemonių, gali būti naudojamas imersinis testas, kada vienos rankos dilbis yra įmerkiamas į
5–10 °C vandenį ir laikomas iki 15 min. Sunkesniais atvejais, atsižvelgiant į paciento anamnezę, gali būti sukuriamos specifinės realias aplinkybes atkartojančios priemonės naudojant papildomus dirgiklius [1].
Remiantis 2016 metais EAACI / GA²LEN / EDF / UNEV
pateiktomis lėtinės indukuotos dilgėlinės rekomendacijomis, bendrasis kraujo tyrimas, eritrocitų nusėdimo greičio
(ENG) ir C reaktyviojo baltymo (CRB) nustatymas turėtų
būti pagrindiniai laboratoriniai tyrimai, atliekami diagnozuojant šalčio dilgėlinę [1]. Papildomi tyrimai, įskaitant infekcijų žymenis, turėtų būti atliekami tik remiantis paciento
anamnezės duomenimis ar dėl diferencinės diagnostikos.
Virusų serologijos ir krioglobulinų klinikinė reikšmė diagnozuojant šalčio dilgėlinę vis dar diskutuotina [3].

Diferencinė diagnostika
Šalčio dilgėlinė nėra vienintelė liga, kuria sergant gali
susiformuoti šalčio išprovokuotų pūkšlių. Šalčio dilgėlinės
diferencinė diagnostika apima tokias ligas kaip kriopirinopatijos (angl. Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes –
CAPS), su PLCG2 susijęs antikūnų deficitas ir imuninė
disreguliacija (PLAID) ir retais atvejais krioglobulineminis vaskulitas (angl. Cryoglobulinemic vasculitis – CryoVas) (1 lentelė).
Mastocitozė gali pasireikšti pūkšlėmis, kurias sukelia šaltas dirgiklis. Šalčio sukeltas panikulitas, lokalus skausmingas
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1 len el Diferencinė šalčio dilgėlinės diagnostika [3]
Šalčio dilgėlinė

Šeiminis šalčio
autouždegiminis sindromas

Krioglobulineminis
vaskulitas

Paplitimas

0,05 proc. populiacijos

1:1 mln.

<5 atvejai 10 tūkst.
Vidutiniškai 35–70 proc.
pacientų, sergančių hepatitu C

Ligos pradžia

2–4 gyvenimo dešimtmetis

Tik gimus / kūdikystėje

5–7 gyvenimo dešimtmetis

Priežastys

Infekcijos, autoimuninės ir
CIAS1 geno mutacija 1q44
limfoproliferacinės ligos, vaischromosomoje
tai, maistas, vabzdžių įgėlimai

Provokuojantys
dirgikliai

Tiesioginis odos kontaktas su
šaltu oru, daiktais, skysčiais

Virusinis hepatitas C, žmogaus imunodeficito viruso
infekcija

Generalizuotas šalčio poveikis, Aplinkos temperatūra, mažesstresas, infekcijos
nė nei 37 °C

Pradžia 1–5 min. po kontakto Pradžia per 1–2 val. po konSimptomų pradžia ir
su šalčiu, išnyksta per 1 val. ar takto su šalčiu, išnyksta per
trukmė
ilgiau
12–48 val.

Gali išlikti ilgiau kaip 24 val.,
išlieka hiperpigmentacija

Polinkis

Dažniau moterys

Autosominis dominantinis
paveldėjimo būdas

Dažniau moterys

Anafilaksija

5–50 proc. pacientų

–

–

Odos bėrimai

Pūkšlės / angioedema

Generalizuotos pūkšlės ar eriteminės papulės / plokštelės

Purpura, opos, livedo, retai
pūkšlės

Kiti simptomai

Galvos skausmas, karščiavimas, prakaitavimas, pykinimas, pilvo skausmas, viduriavimas, tachikardija, dusulys,
hipotenzija, šokas, gimdos
susitraukimai, dezorientacija,
galvos svaigimas

Raumenų ir kaulų sistemos
simptomai, šaltkrėtis / karščiavimas, galvos skausmas,
prakaitavimas, konjunktyvitas,
virškinimo sistemos simptomai, makrofagų aktyvinimo
sindromas, amiloidozė

Artralgija, mialgija, silpnumas, karščiavimas, polineuropatija, retai mononeuropatija,
glomerulonefritas, Raynaudo
fenomenas, stazinis širdies
nepakankamumas, limfadenopatija, kepenų pažeidimas

Diagnostiniai testai

Ledo kubelio testas, TempTest

Mutacijų analizė (CIAS1
geno)

Krioglobulinai, odos / inkstų biopsija, reumatoidinis
faktorius

Krioglobulinai /
kriofibrinogenas

<1 proc. pacientų

Nėra duomenų

55–90 proc. pacientų

Odos histologiniai
požymiai

Putliųjų ląstelių degranuliacija,
Dermos edema, perivaskulinė
perivaskulinė ląstelių infiltraląstelių infiltracija daugiausiai
cija (limfocitai, neutrofilai,
neutrofilais
eozinofilai)

Leukocitoklastinis vaskulitas

Gretutinės ligos

Atopinės ligos, lėtinė spontaninė dilgėlinė, lėtinė indukuota –
dilgėlinė

Hepatitai C ar B, autoimuninės ligos, B ląstelių limfoproliferacinės ligos

tinimas ir hiperpigmentacija jam nykstant gali pasireikšti
per 6–72 val. po kontakto su šalčiu. Chilblains lupus – tai
lėtinės raudonosios vilkligės forma, kuriai būdingi šalčio
išprovokuoti bėrimai nosies, skruostų, ausų, pirštų galiukų, blauzdų ir pėdų kulnų srityse [3].

Prevencinės priemonės ir gydymas
Šalčio dilgėlinės valdymas remiasi ne tik medikamentų paskyrimu, bet ir paciento mokymu, kaip išvengti ar sušvelninti provokuojančių dirgiklių poveikį. Šalčio
slenkstis turėtų būti matuojamas visiems pacientams prieš

26

skiriant gydymą ir gydymo metu jo efektyvumui nustatyti [1, 13]. Šalčio vengimo priemonės yra labai svarbios,
kai kuriais atvejais apimančios gyvenimo būdo pokyčius.
Svarbus normoterminių sąlygų palaikymas atliekant chirurgines intervencijas ar per gimdymus (2 lentelė) [1, 3].
Kaip skelbiama 2016 metais EAACI/GA²LEN/
EDF/UNEV pateiktose lėtinės indukuotos dilgėlinės
rekomendacijose, antros kartos antihistamininių vaistų vartojimas yra pirmojo ir antrojo pasirinkimo šalčio
dilgėlinės gydymas [1]. Atsižvelgiant į skirtingą antros
kartos antihistamininių vaistų atsaką pacientams, pats
vaistas ir jo dozė gali būti parinkti individualiai [14].
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Aler i a al iui
2 len el Rekomendacijos šalčio dilgėline sergantiems pacientams [3]
Būti atsargiems
lankantis vietose, kur
aplinkos temperatūra
yra nedidelė

●
●
●
●

Prekybos centrų skyriuose, kur gausu atvirų šaldytuvų
Sandėliuose, rūsiuose
Patalpose, kur aktyviai naudojami oro kondicionieriai (parduotuvės, viešasis transportas, biurai)
Ledo arenose

Imtis atsargumo
priemonių, kai keliaujama į

● Urvus
● Kalnus
● Kalnų upes ir ežerus

Būti atsargiems

● Atitirpinant šaldytuvą
● Valant langus

Vengti kosmetinių
procedūrų, susijusių
su šalčio poveikiu
Vengti

● Valgyti ledus
● Valgyti vaisius ir daržoves, jei jie išimti iš šaldytuvo ir neatšildyti
● Šalto maisto, gėrimų (temperatūra turėtų būti ne mažesnė nei 24 °C)

Susilaikyti nuo van- ● Plaukiojimo, nardymo, vandensvydžio, ledo ritulio, figūrinio čiuožinėjimo, slidinėjimo,
dens ir žiemos sporto
akmenslydžio

Didelės rizikos profesijos

●
●
●
●
●
●

Nardytojai
Mėsininkai, darbininkai, dirbantys šaldytų produktų skyriuose
Jūreiviai, žvejai
Virėjai
Alpinistai
Patologai, chirurgai, anesteziologai

Chirurginių intervencijų rekomendacijos šalčio dilgėline sergantiems pacientams
● Oro temperatūros kontroliavimas operacinėje
● Paciento kūno temperatūros, kraujo spaudimo, kvėpavimo dažnio matavimas. Pasireiškus sisteminėms reakcijoms,
naudoti epinefriną ir gliukokortikosteroidus
● Premedikacija (gliukokortikosteroidai, antihistaminai)
● Pasirūpinti, kad operuojamam pacientui būtų šilta (antklodės, šildytuvai)
● Vengti naudoti chloretilą, ledą ir kitas šaldančias priemones
Pastebėta, kad iki 30 proc. šalčio dilgėlinės atvejų vartojamos didelės antihistamininių vaistų dozės visiškai
užkerta kelią šalčio išprovokuotoms pūkšlėms susiformuoti. Mažai tikėtina, kad terapija antihistamininiais
vaistais gali užkirsti kelią šalčio išprovokuotai anafilaksijai vystytis esant dideliam šalčio poveikiui [15].
Iki 20 proc. šalčio dilgėlinės atvejų KTS nesumažėja net
ir vartojant dideles antros kartos antihistaminų dozes [15].
Šiai pacientų grupei gali būti veiksmingas gydymas omalizumabu, anti-IgE monokloniniu antikūnu, kurio taikiniai
yra cirkuliuojantys IgE ir bazofilų funkcija [1, 16]. Omalizumabo 150 mg ir 300 mg klinikinis efektas pastebėtas per
4 savaites nuo gydymo pradžios. Omalizumabo dozės gali
varijuoti – nuo 150 mg/mėn. iki 600 mg/mėn. [17].
Duomenų apie ciklosporino, triciklių antidepresantų,
azatioprino, mikofenolato mofetilio efektyvumą šalčio dilgėlinei nėra daug. Dėl didelės toksinių reakcijų rizikos šių
vaistų vartojimas šalčio dilgėlinei gydyti yra diskutuotinas. Kiti biologinės terapijos vaistai (anakinra, etanerceptas, reslizumabas, dupilumabas) taip pat gali būti efektyvūs gydant šalčio dilgėlinę [1].
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Pacientai, kurių KSLS yra 3 min. ir trumpiau arba kurie yra patyrę burnos ir ryklės angioedemą, pavartoję šalto
maisto ar skysčių, turi didesnę riziką, kad išsivystys šalčio
išprovokuota anafilaksija, todėl jiems papildomai turėtų
būti skiriamas automatinis epinefrino švirkštiklis. Atlikus
gydytojų apklausą, nustatyta, kad automatinių epinefrino
švirkštiklių išrašymas šalčio dilgėline sergantiems pacientams yra gerokai mažesnis, negu turėtų būti [18].

Apibendrinimas
Šalčio dilgėlinė dėl klinikinės išraiškos, provokuojančių veiksnių įvairovės alergologams ir kitų specialybių
gydytojams yra tikras iššūkis. Tikslesnis ligos patogenezės supratimas, naujų diagnostinių metodų ir gydymo
būdų taikymas galėtų padėti lengviau suvaldyti ligos eigą,
o tai pagerintų pacientų gyvenimo kokybę. Tikimasi, kad
COLD-CE tyrimo rezultatai, genominių tyrimų ir dirbtinio
intelekto metodų taikymas ateityje padės atsakyti į daugelį
su šalčio dilgėline susijusių klausimų.
Literatūros sąrašas 74 p.

Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

27

Dilgėlinės gydymo galimybės
Gyd. Laima Aleksandravičiūtė, doc. Anželika Chomičienė
ilniaus uni ersi e o li onin s Santaros lini

ul onolo i os ir aler olo i os en ras

Įžanga
Lėtinė dilgėlinė – liga, pasireiškianti pūkšlėmis ir / arba
angioedema ir trunkanti ilgiau nei 6 savaites. Dilgėlinė ir
angioedema yra uždegiminis procesas, pasireiškiantis pagrindiniais uždegimo simptomais – paraudimu, karščiu ir
patinimu. Sergančiuosius dilgėline labiausiai vargina niežulys. Dėl kasdien ar beveik kasdien pasireiškiančių simptomų nukenčia pacientų gyvenimo kokybė.
Ligos paplitimas, priklausomai nuo vietovės, populiacijoje
svyruoja nuo 0,1 proc. iki 1,4 proc. Azijos valstybėse stebimas
didesnis sergamumas nei Europoje ir Šiaurės Amerikoje [1].
Dilgėlinė gali išsivystyti bet kurio amžiaus pacientui, tačiau
dažniausiai suserga jauni, darbingo amžiaus 20–40 metų žmonės [2]. Sergant lėtine dilgėline, net ir atlikus išsamius tyrimus,
dilgėlinės priežastis nėra nustatoma maždaug pusei pacientų [3].

Standartinis dilgėlinės gydymas
Ši liga gydoma simptomiškai, iš pradžių skiriant H1
receptorių antagonistus. Lėtinės dilgėlinės gydymo algoritmas pateikiamas 1 pav.
H1 receptoriai yra išsidėstę centrinės nervų sistemos
ląstelėse, chondrocituose, hepatocituose, dendritinėse

ląstelėse, monocituose, neutrofiluose ir limfocituose [4].
Antihistamininiai vaistai, jungdamiesi prie H1 receptorių,
struktūriškai nėra panašūs į histaminą. Jie yra atvirkštiniai
agonistai, kurie jungiasi prie receptorių ne histamino vietoje [5, 6]. Tokiu būdu H1 receptoriai stabilizuojami neaktyvios būsenos.
Gydant dilgėlinę, antihistamininių vaistų dozę galima
didinti iki 4 kartų. Kadangi gydymas didesne vaistų doze
gali trukti ilgą laiką, parenkant preparatą, reikia atsižvelgti
į jo saugumą, nepageidaujamus reiškinius. Pirmos kartos
antihistamininiai vaistai pasižymi seduojamuoju poveikiu ir geba prasiskverbti per hematoencefalinį barjerą bei
jungtis su H1 receptoriais. Nustatyta, kad H1 antihistamininių vaistų skilimo pusperiodis smegenyse gali būti didesnis nei plazmoje. Manoma, kad vaistų farmakokinetika
smegenyse gali būti vienas veiksnių, lemiančių seduojamąjį poveikį. Dėl seduojamojo poveikio sutrinka cirkadinis miego ciklas, vėliau prasideda greitųjų akių judesių
(REM) fazė arba trumpėja miego laikas. Todėl kitą dieną
pacientą vargina mieguistumas, sumažėja darbo našumas.
Biologinis vaistas omalizumabas yra veiksmingas preparatas, skiriamas antihistamininiams vaistams atspariai
lėtinei dilgėlinei gydyti nuo 2014 metų (patvirtintas Jungtinių Amerikos Valstijų maisto ir vaistų administracijos bei

1 pa Dilgėlinės gydymo algoritmas
Antros kartos H1 antihistamininiai vaistai
Esant blogai kontrolei: po 2–4 savaičių ar anksčiau,
jei simptomai yra blogai toleruojami

Svarstyti dėl specialisto konsultacijos

Antros kartos H1 antihistamininių
vaistų dozės didinimas iki 4 kartų
Esant blogai kontrolei: po 2–4 savaičių ar
anksčiau, jei simptomai yra blogai toleruojami
Papildomai skiriamas omalizumabas
Skiria specialistas

Esant blogai kontrolei: po 6 mėnesius ar anksčiau,
jei simptomai yra blogai toleruojami
Papildomai skiriamas ciklosporinas
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Europos vaistų agentūros). Omalizumabas, jungdamasis
su laisvuoju imunoglobulinu E (IgE), neleidžia jam jungtis
su FcɛRI (didelio afiniteto IgE receptoriais), esančiais ant
bazofilų ir putliųjų ląstelių paviršiaus, todėl sumažėja šių
receptorių tankis ląstelių paviršiuje. Gydant dilgėlinę šiuo
vaistu, dažniausiai skiriama 300 mg dozė 1 k./mėn., nepriklausomai nuo bendrojo IgE kieko serume bei paciento
kūno svorio. Omalizumabas yra saugus ir efektyvus preparatas, labai gerinantis pacientų gyvenimo kokybę [7, 8].
Jei nepasiekiama ligos kontrolė tiek vartojant dideles
antihistamininių vaistų dozes, tiek omalizumabą, tuomet
galima svarstyti ciklosporino A skyrimą. Ciklosporinas A kartu su antros kartos antihistamininiais vaistais
yra efektyvus gydant lėtinę dilgėlinę, tačiau dėl nepageidaujamų reiškinių nerekomenduojamas kaip pirmojo pasirinkimo vaistas [9]. Skiriama šio preparato dozė
varijuoja nuo 1 iki 5 mg/kg/d. Dažniausiai pradedama
gydyti nuo 3 mg/kg/d. Nepageidaujamų reiškinių rizika
didėja skiriant dideles ciklosporino A dozes ilgą laiką.
Vieni dažniausių nepageidaujamų reiškinių yra kreatinino padidėjimas, galvos, pilvo skausmas, pykinimas, padidėjęs kraujospūdis, parestezija, hirsutizmas, infekcijos.
Skiriant šį vaistą, svarbu reguliariai tikrinti kraujospūdį,
atlikti kreatinino tyrimą, lipidogramą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, piktybiniams augliams, ciklosporinas A
kontraindikuotinas.

Alternatyvūs gydymo būdai
Be rekomenduojamo standartinio dilgėlinės gydymo
antihistamininiais vaistais, omalizumabu ar ciklosporinu,
galimi ir alternatyvūs gydymo būdai (1 lentelė). Tam
tikrais atvejais skiriant alternatyvų gydymą kartu su antros
kartos antihistamininiais vaistais ne tik pasiekiama ligos
kontrolė, bet ir sumažinamos gydymo išlaidos.

Dažnai naudojami alternatyvūs gydymo būdai
ie a
Pacientai, sergantys dilgėline, neretai mano, kad ligos
simptomus sukelia maistas. Alergija maistui yra reta priežastis. Kita vertus, neimunologinis maisto netoleravimas
gali sukelti dilgėlinę. Kai kuriems pacientams dieta, kurioje nėra pseudoalergenų, daug histamino turinčių produktų,
gali būti efektyvi. Alkoholis, maisto priedai, jūros gėrybės,
tam tikros daržovės, vaisiai, fermentuoti produktai yra vieni labiausiai paplitusių provokuojančių veiksnių. Norint
pasiekti rezultatų, dietos reikėtų laikytis 3 savaites. Kai
kurių tyrimų duomenimis, per šį laikotarpį atsisakius daug
histamino turinčių produktų ir pseudoalergenų, daugiau
nei trečdaliui (37,5 proc.) pacientų simptomai palengvėjo,
o 4,9 proc. pasiekė remisiją [10]. Stebint teigiamą efektą
po 3 savaičių, dietą reikėtų tęsti dar kelis mėnesius. Vėliau
dauguma pacientų gali normaliai maitintis ir dilgėlinė nepasireikš.

30

Montelukastas
Gydant leukotrienų receptorių antagonistais, yra blokuojami cisteinleukotrienų receptoriai. Leukotrienai – tai
arachidono rūgšties metabolitai, kurie dalyvauja sergant
įvairiomis uždegiminėmis ligomis (pavyzdžiui, astma,
alerginiu rinitu, atopiniu dermatitu, alerginiu konjuktyvitu, reumatoidiniu artritu) ir intersticine plaučių liga [11].
Leukotrienai didina plaučių kraujagyslių sienelių laidumą,
bronchų reaktyvumą, stimuliuoja bronchų sekreto gamybą
ir skatina bronchų konstrikciją bei eozinofilų kaupimąsi
kvėpavimo takuose, todėl jų antagonistai, tokie kaip montelukastas, dažniausiai skiriami gydant bronchų astmą ir
alerginį rinitą. Be minėtų ligų, pastebėta, kad montelukastas efektyvus gydant ir lėtinę dilgėlinę. Viename tyrime
dalyvavo 76 pacientai, sergantys lėtine dilgėline. Gydant tiriamuosius desloratidino (5 mg 1 k./d.) monoterapija ir desloratidinu (5 mg 1 k./d.) su montelukastu
(10 mg 1 k./d.) 8 savaites, pastebėtas geresnis efektas tarp
pacientų, kurie gavo 2 vaistų derinį. Analizuojant galutinį
simptomų balų vidurkį (vertintas niežulys, pūkšlių skaičius, vidutinis pūkšlių dydis, dilgėlinės epizodų skaičius),
visiškas simptomų palengvėjimas tarp gydomų tik desloratadinu buvo nustatytas 16 proc. pacientų, o tarp gydomų desloratadinu su montelukastu – net 73 proc. Kitame
tyrime montelukasto skyrimas vertintas skeptiškai. 160
pacientų, sergančių lėtine idiopatine dilgėle, buvo suskirstyti į kelias grupes: gydomus desloratadino (5 mg 1 k./d.)
arba montelukasto (10 mg 1 k./d.) monoterapija, gydomus
desloratadino ir montelukasto deriniu, gydomus placebu.
Buvo vertinami ne tik odos simptomai, bet ir pacientų miego kokybė, įtaka kasdienei veiklai. Dauguma pacientų, kurie buvo gydomi montelukasto monoterapija (67,5 proc.)
arba įtraukti į placebo grupę (87,5 proc.), nepabaigė 6
savaičių trukmės tyrimo dėl ligos paūmėjimo. Vertinant
gydymo efektą tarp gavusiųjų desloratidino monoterapiją ir montelukasto su desloratadinu derinį, reikšmingo
skirtumo nestebėta [13]. Šiuo metu trūksta duomenų, įrodančių montelukasto efektyvumą gydant pacientus, sergančius lėtine dilgėline. Šio vaisto skyrimas tikslingesnis
pacientams, kuriuos vargina gretutinės ligos, pavyzdžiui,
alerginis rinitas, bronchų astma. Montelukastas turėtų būti
skiriamas kartu su antros kartos antihistamininiais vaistais.

Doksepinas
Doksepinas yra triciklis antidepresantas, kuris naudojamas ne tik psichiatrinėms ligoms gydyti, bet ir kaip
papildoma gydymo priemonė sergant skrandžio, dvylikapirštės žarnos opomis, dilgėline. Šis vaistas sukelia stiprų
antihistamininį, anticholinerginį ir antiadrenerginį poveikius. Dėl histamino receptorių blokavimo doksepinas yra
tinkamas dilgėlinės simptomams mažinti. Šis preparatas
skiriamas mažesnėmis dozėmis (10–25 mg 3 k./d.) gydant
dilgėlinę, nei gydant psichiatrines ligas (150–250 mg/d.).
Išanalizavus 36 pacientų duomenis, nustatyta, kad vaistas

Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

2021 / 1 (12)

il lin s d o ali

s

1 len el Alternatyvūs lėtinės dilgėlinės gydymo būdai [27]
Intervencija

Preparatas

Dažnai naudojami
Antidepresantai

Doksepinas

Dieta

Dieta be pseudoalergenų

H2 antihistamininiai vaistai

Ranitidinas
Metotreksatas

Imunosupresiniai vaistai

Mikofenolato mofetilis

Leukotrienų receptorių antagonistai

Montelukastas
Dapsonas

Sulfonai

Sulfasalazinas

Rečiau
Anaboliniai steroidai

Danazolas

Antikoaguliantai

Varfarinas

Antifibrinolitikai

Traneksamo rūgštis
Intraveninis imunoglobulinas G

Imunomoduliuojamasis gydymas

Plazmaferezė
Autologinis serumas

Įvairūs

Hidroksichlorokvinas

Fototerapija

Siaurabangė ultravioletinių B spindulių terapija

Psichoterapija

Holistinė medicina

Retai naudojami
Antikoaguliantai

Heparinas
Ciklofosfamidas

Imunosupresiniai vaistai

Rituksimabas
Anakinra
Anti-TNF-alfa
Kamostato mesilatas

Įvairūs

Kolchicinas
Miltefosinas
Mirtazapinas
PUVA

Labai retai naudojami
Imunosupresiniai vaistai

Takrolimuzas
Vitaminas D

Įvairūs

Interferonas alfa

buvo efektyvus 27 dalyviams: 44,4 proc. tiriamųjų pasiekė visišką atsaką į gydymą (UAS7 (dilgėlinės aktyvumo
vertinimas per 7 dienas) sumažėjo 90 proc. ir daugiau),
30,6 proc. tiriamųjų simptomai palengvėjo iš dalies (UAS7
sumažėjo 30–89 proc.), 25 proc. tiriamųjų gydymas buvo
neefektyvus (UAS7 sumažėjo mažiau nei 30 proc.) [14].
Be to, 17 iš 27 pacientų, kuriems gydymas buvo sėkmin-
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gas, nereikėjo papildomai vartoti antihistamininių vaistų.
Tyrime dalyvavo 14 pacientų, kuriuos vargino nerimo sutrikimas arba depresija. Iš jų net 8 pacientai pasiekė remisiją, o 5 pacientai jautė simptomų palengvėjimą. Dėl
nepageidaujamų reiškinių doksepinas turėtų būti atsargiai
skiriamas vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems širdies
ir inkstų ligomis. Galimi nepageidaujami reiškiniai yra re-
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gos sutrikimas, burnos džiūvimas, vidurių užkietėjimas,
šlapimo susilaikymas, ortostatinė hipotenzija, tachikardija. Pastebėtina, kad minėti simptomai dažniau pasireiškia
vartojant dideles vaisto dozes.

I unin sis e

slopinan s ais ai

Imunosupresiniai vaistai neretai naudojami gydant
dilgėlinę, kuriai neveiksmingas įprastinis gydymas. Metotreksatas pasižymi imunomoduliuojamuoju ir antiuždegiminiu poveikiu. Kai kurių tyrimų duomenimis, metotreksatas yra saugus ir efektyvus vaistas gydant atsparią
vaistams dilgėlinę. Izraelyje atliktame mažos apimties
tyrime iš 8 pacientų 7 pasiekė visišką remisiją [15]. Metotreksato efektas pasireiškė per 3–8 savaites nuo gydymo
pradžios. 5 pacientams, net ir nutraukus gydymą, dilgėlinės simptomai nepasireiškė 1–10 mėnesių. Metotreksatas yra pigus, prieinamas vaistas, kurį reikia vartoti tik
1 k./sav. Reikia nepamiršti, kad šis preparatas gali sukelti virškinimo trakto, inkstų funkcijos sutrikimus, kepenų
fermentų padidėjimą, atsparumo infekcijoms sumažėjimą
bei kitus nepageidaujamus reiškinius. Prancūzijoje atlikto
atsitiktinių imčių, kontroliuojamojo tyrimo, kuriame dalyvavo 75 asmenys, duomenimis, palyginti placebo (36 tiriamieji) efektyvumą su metotreksatu (39 tiriamieji), ryškaus
skirtumo nestebėta, nors vartojančiųjų metotreksatą grupėje gyvenimo kokybė vertinta geriau [16].
Mikofenolato mofetilis skiriamas po įvairių organų
(inkstų, kepenų ar širdies) transplantacijos. Kai kurių tyrėjų duomenimis, preparatas gali būti naudingas gydant ir
lėtinę dilgėlinę. Klinikinio tyrimo, nagrinėjusio 19 pacientų, sergančių autoimunine ir lėtine idiopatine dilgėline,
duomenimis, vaistas buvo efektyvus 89 proc. tiriamųjų,
skiriant nuo 1 000 mg iki 6 000 mg dozę per dieną [17].
Pagrindiniai nepageidaujami reiškiniai, kurie vargino šio
tyrimo dalyvius, buvo virškinimo trakto sutrikimai. Skiriant šį preparatą, svarbu informuoti pacientą apie galimus nepageidaujamus reiškinius bei apie veiksmingos
apsaugos nuo nėštumo, ultravioletinių spindulių svarbą.
Kitame tyrime buvo vertinta 9 pacientų, nesėkmingai gydytų antihistamininiais vaistais ir steroidais, mikofenolato mofetilio efektas. Preparatas buvo skiriamas 2 k./d. po
1 000 mg 12 savaičių. Gydymo metu sumažėjo dilgėlinės
aktyvumas. Tyrimo pabaigoje visi pacientai nebevartojo
prednizolono, taip pat sumažėjo antihistamininių vaistų
poreikis, tačiau tai nebuvo statistiškai patikimi duomenys
[18].

Sul oniniai ais ai
Dapsonas, kitaip žinomas kaip diaminodifenilsulfonas,
yra antibiotikas, skiriamas toksoplazmozės profilaktikai, raupsams, pneumocistinei pneumonijai, kai kurioms
dermatologinėms ligoms ir lėtinei dilgėlinei gydyti. Pastaruosius porą dešimtmečių publikuojami pavieniai atvejai ir tyrimai, kuriuose gauti sėkmingi gydymo dapsonu
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rezultatai [19–22]. Prieš keletą metų publikuoti Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkų duomenys apie lėtine
autoimunine ir idiopatine dilgėline sergančius pacientus,
kurie buvo gydyti diaminodifenilsulfonu 2005–2017
metais [22]. Tyrime dalyvavo 79 asmenys: 62 tiriamiesiems gydymas buvo efektyvus, o iš jų net 29 pasiekė
remisiją. Vidutiniškai tyrimo dalyviai gydymo efektą
pajusdavo per 1,1 mėnesio, o 10 pacientų ligos remisija tęsėsi net ir nutraukus gydymą. Ilgiausiai remisija
truko 16 mėnesių. Dauguma tiriamųjų dapsoną toleravo
gerai. 16 pacientų pasireiškė nesunkūs nepageidaujami
reiškiniai, tokie kaip retikulocitų skaičiaus padidėjimas,
hemoglobino sumažėjimas, nuovargis, galvos svaigimas ir kt. 2 pacientams pasireiškė sunkūs nepageidaujami reiškiniai, todėl vaisto skyrimas buvo nutrauktas:
1 pacientui – methemoglobinemija, 1 pacientui – vaistų
sukeltas odos bėrimas su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (DRESS). Tyrimo autorių nuomone, dapsonas yra
efektyvus, gerai toleruojamas preparatas, kurį galima skirti atspariai įprastiniam gydymui dilgėlinei.
Sulfasalazinas dažniausiai skiriamas Crohno ligai, opinio kolito paūmėjimui, reumatoidiniam artritui ir jaunatviniam reumatoidiniam poliartritui gydyti. Literatūroje aprašomi atvejai, kai šis preparatas veiksmingas gydant lėtinę
dilgėlinę [23, 24]. Viename tyrime nustatyta, kad sulfasalazinas buvo efektyvus 74 proc. pacientų (14 tiriamųjų iš
19) [23]. Skirta pradinė 500 mg dozė, kas savaitę didinant
po 500 mg iki klinikinį efektą leidžiančios pasiekti dozės
(2–4 g). Didesnė nei 2 g dozė nepasižymėjo geresniu terapiniu efektu ir dažniau sukeldavo nepageidaujamus reiškinius, pavyzdžiui, virškinimo sutrikimus, pykinimą, galvos
skausmą, leukopeniją, kepenų fermentų padidėjimą.
Kitame tyrime išanalizuoti 17 pacientų, sergančių uždelsta spaudimo dilgėline, kurie vidutiniškai gydyti 3 g
sulfasalazino doze per dieną (nuo 2 g iki 4 g) [24]. 11 pacientų pasiekė visišką ar beveik visišką simptomų remisiją, 4 jautė dalinį pagerėjimą, o 2 pacientai turėjo nutraukti
gydymą dėl vaisto netoleravimo (DRESS ir transaminazių
padidėjimo).
Sulfasalazinas yra nebrangus vaistas, kuris tam tikrais
atvejais, skiriamas saugiomis dozėmis, gali būti efektyvi
alternatyva gydant lėtinę dilgėlinę.

Rečiau naudojami gydymo būdai
la a ere
Plazmaferezė – tai aferezės procedūra, kai atskiriami ir
pašalinami plazmos komponentai. Šis gydymo būdas taikomas gydant įvairias ligas ir sunkias odos būkles [25].
Tam tikra dalis pacientų, sergančių lėtine dilgėline, turi
funkcinius autoantikūnus prieš IgE receptorius arba patį
IgE [26]. Autoantikūnai, aktyvindami putliąsias ląsteles,
sukelia lėtinę autoimuninę dilgėlinę. Klinikinėje praktikoje autoreaktyvumas nustatomas atliekant testą su autologiniu serumu. Vienas galimų autoimuninės dilgėlinės
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alternatyvių gydymo būdų – autoantikūnų pašalinimas
mechaniniu būdu [27].
Literatūroje yra aprašomi pavieniai lėtinės dilgėlinės
gydymo atvejai skiriant plazmaferezę. Vienas reikšmingesnių tyrimų, publikuotas Grattano ir bendraautorių, atliktas 1992 metais. Remiantis šio tyrimo duomenimis, iš
8 pacientų, sergančių lėtine dilgėline, kuriems buvo teigiamas įodinis testas su autologiniu serumu, 6 gydymas
plazmafereze buvo efektyvus [28].
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų duomenimis, plazmaferezė buvo efektyvi daugiau nei pusei
pacientų, sergančių lėtine dilgėline (retrospektyviai išanalizuoti 98 pacientų, gydytų 2000–2020 metais, atvejai).
Tarp 98 pacientų, sergančių lėtine dilgėline, 22 pacientams
testas su autologiniu serumu buvo teigiamas. Statistiškai patikimas skirtumas tarp efektyvumo gydant sergančiuosius autoimunine ir idiopatine dilgėline nenustatytas.
Mūsų duomenimis, plazmaferezė yra efektyvus gydymo
būdas, nepriklausomai nuo dilgėlinę sukeliančios priežasties, tačiau reikalingi išsamesni atsitiktinių imčių tyrimai,
norint tiksliau išsiaiškinti plazmaferezės efektyvumą tiek
gydant lėtinę idiopatinę, tiek lėtinę autoimuninę dilgėlinę.

s

aktyvumas, degranuliacija, histamino ir kitų antiuždegiminių mediatorių išskyrimas [30]. Palyginti siaurabangę
UVB spindulių ir PUVA terapiją (naudojamas psoralenas
kartu su ultravioletiniais A spinduliais) gydant lėtinę dilgėlinę, geresni rezultatai gauti taikant UVB 311 nm terapiją [31]. Pacientams, kuriems taikoma UVB 311 nm
terapija kartu su antihistamininiais vaistais, pasiekiama
efektyvesnė ligos kontrolė, nei skiriant tik antihistamininius vaistus [32]. Siaurabangė UVB spindulių terapija
yra efektyvus, gerai toleruojamas gydymo būdas, pagerinantis pacientų gyvenimo kokybę [33]. Kai kurių tyrėjų
nuomone, fototerapija galėtų būti taikoma prieš skiriant
omalizumabą, ciklosporiną, kitus imunosupresinius vaistus bei įtraukiama į standartinį lėtinės dilgėlinės gydymo
algoritmą [31].

Retai ir labai retai naudojami gydymo būdai

Siaurabangė ultravioletinių B spindulių terapija (UVB
311 nm) yra efektyvi gydant žvynelinę ir kitas dermatologines ligas [29]. Tikslus fototerapijos veikimo mechanizmas gydant dilgėlinę nėra žinomas. Manoma, kad
taikant šį gydymo būdą mažėja odos putliųjų ląstelių

Klinikinėje praktikoje dilgėlinei gydyti retai naudojami antikoaguliantai, rituksimabas, ciklosporinas, anakinra,
kolchicinas, mirtazapinas. Apie šias gydymo alternatyvas
turima mažai duomenų.
Tarp labai retai naudojamų gydymo būdų yra takrolimuzas, vitaminas D ir interferonas alfa. Pastaruoju metu
didelis dėmesys skiriamas vitamino D trūkumui ir jo įtakai
įvairioms lėtinėms ligoms, tarp jų ir dilgėlinei. Literatūroje yra aprašoma sėkmingų vitamino D preparatų skyrimo
gydant hipovitaminozę ir dilgėlinę atvejų, tačiau dėl detalesnių, geros kokybės tyrimų trūkumo šis gydymo būdas
skiriamas labai retai [34, 35].
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Anafilaksija: kaip laiku atpažinti
ir padėti?
Gyd. Ingrida Vaitkevičė

ilniaus uni ersi e o li onin s Santaros lini
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Įvadas
Anafilaksija yra ūminė, greitai progresuojanti, sunki ir
gyvybei grėsminga išplitusi padidėjusio jautrumo reakcija,
kuriai būdinga staigi pradžia (per kelias minutes ar valandas). Tai yra būklė, kai būtina imtis skubių diagnostikos
ir gydymo veiksmų. Progresuojant anafilaksinei reakcijai,
vienu metu pažeidžiamos kelios organų sistemos, todėl ji
gali imituoti ir kitas gyvybei grėsmingas ūmines būkles.
Tai didelis iššūkis medikams, teikiantiems pirmąją medicininę pagalbą. Tarptautinėse anafilaksijos gydymo rekomendacijose vieningai sutariama, kad adrenalinas (epinefrinas), leidžiamas į raumenis, yra pirmojo pasirinkimo
gyvybę gelbstintis vaistas.

Paplitimas
Europoje atliktų 10 studijų analizės duomenimis, anafilaksijos paplitimas svyruoja nuo 1,5 iki 7,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų per metus. Europos alergologų ir klinikinių imunologų
akademijos (angl. European Academy of Allergy and Clinical
Immunology) duomenimis, tam tikru gyvenimo laikotarpiu
anafilaksiją patiria 1 iš 300 Europos gyventojų. Remiantis Europos anafilaksijos registro duomenimis, 25 proc. anafilaksinių reakcijų pasireiškia asmenims iki 18 metų [1]. Didžiosios
Britanijos duomenimis, anafilaksinių reakcijų skaičius sparčiai
padidėjo pastaraisiais dešimtmečiais [2]. Remiantis Lietuvos
higienos instituto duomenimis, 2014 metais anafilaksinis šokas
pasireiškė 422 asmenims (po 0,1 vaiko ir suaugusio 1 tūkst. gyventojų) [3]. 2019 metų duomenimis, Lietuvoje anafilaksinis
šokas diagnozuotas 426 asmenims (1,52 asmens 10 tūkst. gyventojų). Mieste gyvenantys asmenys anafilaksines reakcijas
patyrė dažniau, nei gyvenantys kaime: atitinkamai gydyti 1,55
asmenų iš 10 tūkst. gyventojų mieste ir 1,14 asmenų iš 10 tūkst.
gyventojų kaime [4]. Vis dėlto mirtingumas nuo anafilaksijos
yra gana mažas – ≤0,001 proc.

Dažniausi rizikos veiksniai
Maistas, vaistai ir geliančių vabzdžių nuodai yra dažniausi anafilaksijos sukėlėjai. Iki 20 proc. atvejų anafilaksijos priežastis lieka nenustatyta – idiopatinė anafilaksija [2].
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Aprašoma, kad daugiau kaip 120 maisto produktų sukelia alergines reakcijas, pavyzdžiui, karvių pienas, kiaušiniai, žemės ir medžių riešutai, kaulavaisiai, daržovės,
žuvys ir jūros gėrybės. Pastarieji maisto produktai yra
retesni alergenai, tačiau sukeliamos reakcijos yra sunkesnės. Pavojingiausi alergenai – tai paslėpti alergenai,
todėl alergiškiems maistui pacientams rekomenduojama
valgyti tuos gaminius, ant kurių pakuotės nurodyta sudėtis. Diskutuojama apie naujus galimus maisto alergenus
dėl atsirandančių naujų maisto produktų ir plintančio jų
vartojimo (vabzdžiai, maisto papildai). Kaip pavyzdys
pateikiama vadinamoji lubinų epidemija Norvegijoje – tai puikiai iliustruoja, kaip nauji maisto produktai,
įsilieję į bendruomenę, gali paskatinti išsivystyti alergines reakcijas [24]. Apie 50 proc. visų maisto sukeliamų
anafilaksinių reakcijų kaltininkai Didžiojoje Britanijoje
yra graikiniai ir lazdynų riešutai, Skandinavijos šalyse –
menkės ir jūros gėrybės. Daugiau kaip 17 mln. žmonių
Europoje yra alergiški maistui, iš jų 3,5 mln. yra jaunesni
nei 25 metų [2].
Epidemiologinių tyrimų duomenimis, pasaulyje vabzdžių įgėlimui yra jautrūs 0,3–8,9 proc. žmonių, iš jų 0,3–
42,8 proc. išsivysto anafilaksija [5].
Kardiovaskulinės ligos, bronchų astma nulemia sunkesnės eigos anafilaksines reakcijas. Galimi papildomi rizikos
veiksniai yra vyresnis amžius, putliųjų ląstelių degranuliacijos sindromas, beta blokatorių ar angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių vartojimas (1 lentelė) [6] .

Klinika ir diagnozavimas
Anafilaksijos klinika priklauso nuo pažeistų organų sistemų. Jai būdingas dviejų ar daugiau sistemų pažeidimas.
Geriausiai žinomi ir plačiausiai naudojami įvairių tarptautinių organizacijų, tarp jų ir Europos alergologų ir klinikinių
imunologų akademijos, anafilaksinės reakcijos kriterijai
(2 lentelė). Jie labai palengvina anafilaksijos diagnozavimą medikams [7]. Retrospektyviajame tyrime šie kriterijai
pasižymėjo puikiu jautrumu (96,7 proc.) ir specifiškumu
(82,4 proc.) [8].
Gairėse pabrėžiama ūminė, greitai progresuojanti anafilaksinės reakcijos eiga. Anafilaksijos simptomai ir požymiai
paprastai pasireiškia per 2 val. po kontakto su alergenu
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(vidutiniškai per 30 min. pasireiškia maisto sukelta anafilaksija, o vaistų ar geliančių vabzdžių – greičiau, atitinkamai per 5 min. ir 15 min.) [9]. Didelės apimties
tyrime, kuriame peržvelgti anafilaksijos atvejai, pasibaigę letaliai, buvo vertinamas laikas nuo simptomų
pradžios iki mirties. Vidutiniškai simptomai progresuoja
per 30 min. [10]. Svarbu pažymėti, kad dauguma mirtinų anafilaksinių reakcijų yra nenuspėjamos ir statistiškai
pasitaiko labai retai (≤0,001 proc.), tačiau alergeno nustatymas sumažina sunkių reakcijų išsivystymo ir mirties
riziką [11].
Pasireiškus anafilaksinei reakcijai, dažniausiai
pažeidžiama oda ir gleivinės (84 proc.), antroje vietoje – kardiovaskulinė sistema (72 proc.), trečioje
vietoje – kvėpavimo organų sistema (62 proc.) [12].
Anafilaksija gali būti ir be odos pažeidimo, kai vyrauja
gyvybei pavojingesni kardiovaskulinės ir kvėpavimo
organų sistemos pažeidimai. Virškinimo trakto simptomai (pykinimas, vėmimas) taip pat gali būti vienas
anafilaksijos simptomų.
Dvifazė anafilaksijos eiga būdinga 20 proc. atvejų.
Paprastai pasireiškia per 4–12 val. nuo pirmųjų klinikinių požymių ir gali būti sunkesni nei pirmosios fazės
metu [13].
Nėra specifiško ir greito tyrimo, kuris padėtų diagnozuoti anafilaksinę reakciją. Ligos eiga progresuoja greitai, todėl būtinas skubus gydymas. Gali būti atliekamas
triptazės tyrimas kraujo serume, kuris paimamas praėjus nuo 15 min. iki 3 val. nuo simptomų pradžios. Padidėjusi triptazės koncentracija serume padeda patvirtinti

1 len el Rizikos veiksniai [6]
Gyvenimo būdo
veiksniai

Didelis fizinis krūvis
Alkoholis

Vaistai

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo
Angiotenziną konvertuojančio
fermento inhibitoriai
Beta blokatoriai

Specifiniai pacientui
požymiai

Amžius
Lytis
Infekcijos
Stresas
Hormoninė būklė

Gretutinės ligos

Astma ir kitos nuo imunoglobulino E priklausančios ligos
Kardiovaskulinės ligos
Mastocitozė ir (arba) padidėjusi
bazinė triptazės koncentracija

anafilaksiją. Lyginama su paciento bazine triptaze. Galima nustatyti histamino kiekį kraujyje, kuris paimamas
per 15–60 min. nuo pirmųjų simptomų pradžios [14].

Diferencinė diagnostika
Diferencinė anafilaksijos diagnostika apima ligas, kurios veikia organus, dažniausiai susijusius su anafilaksijos
išraiška. Dažnai anafilaksiją sunku atskirti nuo kitų ūminių būklių. Daugiausiai problemų kyla, kai anafilaksiją

2 len el Anafilaksijos diagnostiniai kriterijai. Anafilaksiją galima įtarti, jei paciento būklė atitinka 1 iš 3 kriterijų [7]
1. Ūmi ligos pradžia (nuo kelių minučių iki kelių valandų), stebimas odos, gleivinių ar abiejų (pavyzdžiui, dilgėlinė,
išplitęs odos niežulys ar paraudimas, liežuvio, lūpų ar liežuvėlio patinimas) pažeidimas
IR
kvėpavimo takų pažeidimas (pavyzdžiui, dusulys, švokštimas, bronchospazmas, stridoras, sumažėjęs didžiausias
iškvėpimo srovės greitis (PEF))
ARBA
sumažėjęs arterinis kraujo spaudimas ar su tuo susiję simptomai (pavyzdžiui, hipotonija, sinkopė)
2. Du ar daugiau požymių, kurie greitai išsivysto (po kelių minučių ar valandų) po kontakto su galimu alergenu:
● anamnezėje buvusi sunki alerginė reakcija
● odos ir / ar gleivinių pažeidimas (pavyzdžiui, dilgėlinė, išplitęs odos niežulys ar paraudimas, liežuvio, lūpų ar liežuvėlio patinimas)
● kvėpavimo takų pažeidimas, pavyzdžiui, dusulys, švokštimas, bronchospazmas, stridoras, sumažėjęs didžiausias
iškvėpimo srovės greitis (PEF)
● sumažėjęs arterinis kraujo spaudimas ar su tuo susiję simptomai (pavyzdžiui, hipotonija, sinkopė)
● virškinimo trakto pažeidimas (pavyzdžiui, spazminiai pilvo skausmai, vėmimas)
3. Sumažėjęs arterinis kraujo spaudimas po kontakto su tam pacientui žinomu alergenu (po kelių minučių ar valandų).
Kūdikiams ir vaikams: mažas sistolinis kraujo spaudimas (*pagal amžių) arba sumažėjęs daugiau nei 30 proc.
Suaugusiesiems: sistolinis kraujo spaudimas mažesnis nei 90 mm Hg arba sumažėjęs daugiau nei 30 proc. individualios normos
* Mažas sistolinis arterinis kraujo spaudimas vaikams apibūdinamas kaip mažesnis nei 70 mm Hg nuo 1 mėnesio iki 1 metų, mažiau nei 70 mm Hg +
(2 x amžius) – nuo 1 iki 10 metų, mažiau nei 90 mm Hg – nuo 11 iki 17 metų.
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Ana ila si a aip lai u a pa in i ir pad i
pa Anafilaksijos gydymo algoritmas [19]
ĮVERTINKITE kvėpavimo takų ir kraujotakos sistemas
Viršutinių ar apatinių kvėpavimo takų ar kardovaskulinės
sistemos pažeidimo simptomai ir tikėtina anafilaksinė
reakcija
ADRENALINAS Į RAUMENIS

Gydymas pagal protokolą
A RENA IN
RA ENIS
0 01 l (1

Esant galimybei, pašalinti kontaktą su alergenu
l)

AR A

STE I AS
al re o enduo a a
s e i pa ien us esan
pa i o sis e os
pa eidi a s 12 2 al
re o enduo a a s e i
esan ipo en i ai ar olapsui
RE EN A I S
er in i ana ila si os
pasi ar o i o ri i
I ra i au o a in
adrenalino ir i l
aruo i re o enda i
s ra
Aler olo o die olo o
onsul a i a

HIPOTENZIJA / KOLAPSAS
– Deguonis
– Paguldyti pakėlus kojas
– Didelio slėgio deguonis
– Skysčių infuzija 20 ml/kg
– Susisiekti su RITS

STRIDORAS
– Didelio slėgio deguonis
– Pasodinti
– Adrenalino inhaliacija
– Spręsti dėl budezonido
inhaliacijos

ŠVOKŠTIMAS
– Didelio slėgio
deguonis
– Pasodinti
– Beta-2 agonisto
inhaliacija

TIK DILGĖLINĖ AR
ANGIOEDEMA
– Antihistamininiai p/os
– Jei serga astma, inhaliuoti
beta-2 agonistą
– Stebėti 4 val. dėl galimo
anafilaksijos išsivystymo

Jei nestebima teigiamo
atsako po 5–10 min.
– Kartoti adrenaliną į
raumenis
– Kartoti skysčių boliusą
– Spręsti dėl adrenalino
infuzijos

Jei nestebima teigiamo
atsako po 5–10 min.
– Adrenalinas į
raumenis
– Intraveninis kateteris
– Susisiekti su RITS

Jei nestebima
teigiamo atsako po
5–10 min.
– Adrenalinas į
raumenis
– Intraveninis
kateteris

ESANT UŽSITĘSUSIAM
VĖMIMUI IR / AR PILVO
SKAUSMUI
– Spręsti dėl adrenalino į
raumenis

Jei nestebima teigiamo atsako po 5–10 min.
– Kartoti inhaliuojamąjį adrenaliną
– Spręsti dėl adrenalino į raumenis

Jei nestebima teigiamo atsako po 5–10 min.
– Kartoti beta-2 agonisto inhaliaciją
– Spręsti dėl adrenalino į raumenis
– Susisiekti su RITS
TREČIOJO PASIRINKIMO GYDYMAS
Dėl odos simptomų korekcijos antihistaminiai vaistai į raumenis ar per os
Dėl galimo kvėpavimo organų pažeidimo spręsti dėl GKK į raumenis ar per os

reikia atskirti nuo astmos, panikos priepuolių, sinkopės
(3 pav.) [15].

Gydymas
Anafilaksija yra ūminė būklė, todėl turi būti gydoma
nedelsiant. Bet kokios kilmės anafilaksijos gydymo principai vienodi. Pacientui pagalba turi būti suteikta nedelsiant
pagal patvirtintą protokolą. Pasaulio sveikatos organizacija, Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademija,
mūsų ir kitų šalių alergologų draugijų paruoštose anafilaksijos diagnostikos ir gydymo rekomendacijose adrenalinas
(epinefrinas) įvardijamas kaip pagrindinis vaistas anafilaksijai gydyti (3 pav.) [16].
Rekomenduojama pradėti nuo paciento būklės vertinimo, remiantis vadinamuoju ABCDE principu:
● A – kvėpavimo takų praeinamumas ir apsauga;
● B – adekvati plaučių ventiliacija;
● C – adekvati kraujotaka ir organų perfuzija;
● D – priemonių, mažinančių pohipoksinį smegenų pažei-
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ANTROJO PASIRINKIMO GYDYMAS

Au o a inis adrenalino
ir i lis
1 0 01
0 0

Spręsti dėl adrenalino skyrimo į
raumenis, jei:
– Prieš tai yra buvusi sunki reakcija
– Kontaktas su žinomu / tikėtinu
alergenu
– Serga astma

PIRMOJO PASIRINKIMO
GYDYMAS

KARDIOPULMONINĖS SISTEMOS
SUSTOJIMAS

dimą ir gerinančių centrinės nervų sistemos būklę (pavyzdžiui, terapinė hipotermija, esant ASPĮ galimybei, ir
kt.), taikymas;
● E – ligonio apžiūra ir ištyrimas.
Gydymas koreguojamas įvertinus paciento būklę. Esant
ne gydymo įstaigoje, būtina kviesti greitąją medicinos pagalbą. Jei po ranka turimas automatinis adrenalino švirkštiklis, jį galima drąsiai naudoti [16].
Adrenalinas (epinefrinas) – šerdinės antinksčių dalies
hormonas. Jis yra alfa ir beta adrenoreceptorių agonistas.
Receptorius sukelia šiuos farmakologinius poveikius [17]:
● didina miokardo kontraktiliškumą, didina širdies susitraukimo dažnį, todėl didėja sistolinis kraujo spaudimas
ir nedaug mažėja diastolinis;
● veikdamas lygiuosius bronchų raumenis, sukelia bronchodilataciją;
● dėl adrenalino suintensyvėja glikogenolizė kepenyse,
gliukagono išsiskyrimas, slopinama insulino sekrecija.
Visi šie poveikiai sukelia gliukozės koncentracijos kraujyje didėjimą.

Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

37

Ana ila si a aip lai u a pa in i ir pad i
1 pa Adrenalino efektyvumas [19]
SIMPTOMAI
DAUGINIS SISTEMŲ
PAŽEIDIMAS
SUNKUMAS
ADRENALINAS
ANTIHISTAMININIAI
VAISTAI
Adrenalinas yra veiksmingas pasireiškus visiems simptomams
Adrenalino dozė apskaičiuojama pagal kūno svorį. Injekcija leidžiama į vidurinio šlaunies trečdalio priekinį
šoninį paviršių. Daugeliui pacientų pakanka 1 ar 2 adrenalino injekcijų į raumenis, retai prireikia daugiau nei 2 dozių [15]. Prireikus adrenalino injekcijas galima kartoti kas
5–15 min. Tinkamai suleista 0,01 mg/kg 0,1 proc. tirpalo
adrenalino injekcija į raumenis (maksimali dozė – 0,5 ml)
yra efektyvus ir saugus pradinis anafilaksijos gydymas.
Injekcija į raumenis, kaip pirmojo pasirinkimo gydymo
būdas, skiriama visais atvejais vystantis anafilaksijai ar
įtariant anafilaksinę reakciją [18].
Adrenalinas pasireiškus anafilaksijai neturi jokių absoliučių kontraindikacijų, net ir asmenims, sergantiems
gretutinėmis kardiovaskulinėmis ligomis. Nauda visada
nusveria žalą. Adrenalinas veikia visas anafilaksinės reakcijos metu pažeistas sistemas (1 pav.) [19]. Rekomenduojamas net ir pažeidžiamiausioms grupėms – nėščiosioms,
kūdikiams, vyresniems asmenimis [20, 21].
2017 metais Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos organizuojamame kasmečiame kongrese,
kuris vyko Helsinkyje, paskelbti telefoninės apklausos
duomenys. Apklausoje dalyvavo įvairių specialybių
gydytojai specialistai (alergologai, imunologai, vaikų alergologai, vaikų ligų gydytojai, pulmonologai,
vaikų pulmonologai). Iš viso apklausta 8 720 asmenų. Dauguma dalyvių buvo susipažinę su anafilaksijos
gydymo rekomendacijomis (81,4 proc.). Iš jų 3,2 proc.
pripažino, kad jų nesilaiko. 97 proc. respondentų rinktųsi automatinį adrenalino švirkštiklį kaip pirmosios
pagalbos vaistą (87,4 proc. skirtų adrenaliną į raumenis, 9,6 proc. skirtų adrenaliną į poodį). Daugiau
kaip 90 proc. apklaustųjų teigė, kad skirtų automatinį
adrenalino švirkštiklį. Remiantis turimais duomenimis,
automatinis adrenalino švirkštiklis kaip pirmosios pagalbos vaistas skiriamas vangiai, per retai, nesutampa
gairių suvokimas, todėl reikalingas tolesnis švietimas bei
informacijos kartojimas [22].
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. V-654, Lietuvoje automatinis adrenalino švirkštiklis (Epipen®) kompensuojamas 100 proc.
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len el Diferencinė anafilaksinės reakcijos diagnostika [15]
Oda ir gleivinės ligos

Lėtinė spontaninė dilgėlinė ir
angioedema
Burnos alergijos sindromas

Kvėpavimo sistemos
ligos

Ūminis laringotracheitas
Bronchų obstrukcija
Balso klosčių disfunkcija
Status asthmaticus, nepažeidžiant
kitų organų
Plaučių arterijos tromboembolija

Kardiovaskulinės
sistemos ligos

Vazovagalinė sinkopė
Miokardo infarktas
Širdies aritmijos
Hipertenzinė krizė
Kardiogeninis šokas

Farmakologinės ar
toksinės reakcijos

Etanolis
Histaminas, pavyzdžiui, apsinuodijimas skumbrinėmis žuvimis
Opiatai

Neuropsichiatrinės
ligos

Hiperventiliacijos sindromas
Nerimas ir panikos ataka
Somatoforminis sutrikimas (pavyzdžiui, psichogeninis dusulys)
Psichozės
Hoigne sindromas

Endokrininės ligos

Hipoglikemija
Tirotoksinė krizė
Karcinoidinis sindromas
Feochromocitoma

nuo 2018 metų birželio 8 dienos. Jis skiriamas pacientams,
kuriems yra padidėjusi anafilaksijos rizika, jei:
● praeityje buvo patirta anafilaksinė reakcija, sukelta maisto, latekso ar įkvepiamųjų alergenų; fizinio krūvio sukelta anafilaksija ar idiopatinė (sukelta neaiškios priežasties)
anafilaksija;
● yra nustatyta alergija maistui (išskyrus burnos alergijos
sindromą), kai pacientas kartu serga nekontroliuojama
vidutinio sunkumo ar sunkia nuolatine bronchų astma;
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● yra alergija nuodams (plėviasparnių vabzdžių), kai
pacientai patiria sistemines reakcijas, pasireiškusias ne
vien odos ir gleivinių simptomais;
● yra putliųjų ląstelių ligos ar padidėjusi bazinė (ne
ūmios reakcijos metu) triptazės koncentracija serume,
kai pacientas yra patyręs sisteminių alerginių reakcijų į
vabzdžių nuodus;
● diagnozuota mastocitozė pigmentinė urtikarija (dilgėlinė) (Q82.2);
● diagnozuota mastocitų leukemija (C94.3) ar piktybinis
mastocitų navikas (C96.2) [23]. Automatinį adrenalino
švirkštiklį gali išrašyti visų specialybių gydytojai.
Automatinis adrenalino švirkštiklis yra tiekiamas
dviem dozuotėmis: 150 mcg / 0,3 ml ir 300 mcg / 0,3 ml.
Asmenims, sveriantiems >30 kg, skiriamas 300 mcg, asmenims nuo 15 kg iki 30 kg – 150 mcg dozuotė. Asmenims, sveriantiems nuo 7,5 kg iki 15 kg, apie vaisto skyrimo tinkamumą sprendžiama individualiai, o sveriantiems
mažiau nei 7,5 kg – šio vaistinio preparato nerekomenduojama skirti. 2 pav. pavaizduota, kaip naudotis automatiniu
adrenalino švirkštikliu. Nepakanka tik turėti automatinį
adrenalino švirkštiklį, labai svarbu, kad ir pacientas, bet
ir artimiausios aplinkos žmonės mokėtų juo naudotis. Be
to, būtina reguliariai prisiminti naudojimo instrukciją, atnaujinti žinias.
Pacientams, turintiems riziką patirti anafilaksiją, rekomenduojama paskirti 2 automatinius adrenalino švirkštiklius. Tokia rekomendacija taikoma dėl galimos dvifazės
anafilaksijos eigos, taip pat esant sunkiai anafilaksijos eigai reikalinga antra injekcija. Dėl patiriamo streso pasireiškus anafilaksijai, gali būti blogai suleidžiamas vaistas,
todėl reikia pakartoti injekciją, be to, dėl galimos sąveikos
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2 pa Automatinio adrenalino švirkštiklio naudojimo instrukcija
Apimkite delnu švirkštiklį ir kita
ranka nuimkite mėlyną apsauginį
kamštelį
Oranžinį švirkštiklio galą
nukreipkite į šlaunies išorinį
vidurinį trečdalį apie 10 cm nuo
paviršiaus (su ar be drabužių)
Stipriai įsmeikite nukreiptą
švirkštiklio galą į šlaunį 90 laipsnių
kampu, kol išgirsite spragtelėjimą,
ir palaikykite 5 sek.
Ištraukite švirkštiklį, 10 sek.
pamasažuokite injekcijos vietą
Po panaudojimo adata automatiškai
pasislepia švirkštiklyje
su kitais vaistais arba dėl didelio poodinio riebalų sluoksnio reikia iš karto leisti 2 injekcijas [27].
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Putliosios ląstelės: susijusios ligos
ir jas veikiantys biologiniai vaistai
Gyd. Eglė Žilėnaitė

ilniaus uni ersi e o li onin s Santaros lini

ul onolo i os ir aler olo i os en ras

Įvadas
Pirmą kartą putliąsias ląsteles 1878 metais aprašė Paulas Ehrlichas [1]. Maždaug po 60 metų buvo nustatyta,
kad putliosios ląstelės yra pagrindinės ląstelės, lemiančios
greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijų metu pasireiškiančius simptomus [2, 3]. Be greitojo tipo alerginių reakcijų, putliosios ląstelės svarbios ir kitų ligų patogenezėje.
Straipsnyje apžvelgiamos su putliųjų ląstelių disfunkcija susijusios ligos ir jas veikiantys biologiniai vaistai (1 lentelė).

Putliosios ląstelės
Putliosios ląstelės, arba mastocitai (1 pav.), yra mieloidinės kilmės ląstelės, kurios diferencijuojasi kaulų čiul-

puose iš daugiapotentės kamieninės ląstelės pirmtakės.
Skirtingai nei kitos mieloidinės kilmės ląstelės, mastocitai
kaulų čiulpus palieka nebrandūs (pirmtakų pavidalu) ir galutinai subręsta audiniuose, kur jų fenotipą lemia įvairūs
augimo faktoriai (tarp jų ir kamieninių ląstelių faktorius),
ląstelės–ląstelės ir ląstelės–tarpląstelinio matrikso kontaktas [4]. Mastocitai aptinkami jungiamajame audinyje
ir gleivinėse. Daugiausiai putliųjų ląstelių randama audiniuose, kurie tiesiogiai kontaktuoja su išorine aplinka,
pavyzdžiui, odoje, virškinimo trakte, kvėpavimo takuose,
akių junginėje. Pagal viduląstelinėse granulėse esančias
neutralias proteazes, skiriami pagrindiniai 2 putliųjų ląstelių potipiai:
● odos putliosios ląstelės, ekspresuojančios triptazę ir chimazę;

1 len el Patvirtinti gydymui ir tiriami monokloniniai Ak, veikiantys putliąsias ląsteles ir jų mediatorius (lentelė modifikuota pagal J. J. Lyons,
D. D. Metcalfe)
Molekulė taikinys

Patvirtinta indikacija (I) / tiriama liga
klinikiniuose tyrimuose (T)

Biologinis vaistas

KIT

KIT + solidiniai navikai (T)

CDX-0158

IgE

Alerginė astma (I), lėtinė spontaninė dilgėlinė (I),
idiopatinė anafilaksija (T), peroralinė ASIT (T)

Omalizumabas, ligelizumabas

Alergenai

Alerginis rinokonjunktyvitas (T)

REGN 1908-1909 (Fel d 1);
REGN5713-5714-5715 (Bet v 1)

SIgLek-8

Eozinofilinės VT ligos (T), alerginis keratokonjunktyvitas (T), dilgėlinė (T), ISM (T)

Antolimabas

IL4 receptorius (IL4Rα)

AD (I), astma (I), lėtinis rinosinusitas su nosies
polipoze (I), eozinofilinės VT ligos (T)

Dupilumabas

IL-6 receptorius

RA (I), JIPA (I), JSIA (I), gigantinių ląstelių
arteritas (I), citokinų atpalaidavimo sindromas (I), Tocilizumabas, sarilumabas
ISM (T)

IL-33

Alergija maistui (T), AD (T), astma (T), lėtinis
rinosinusitas su nosies polipoze (T)

Etokimabas, REGN3500, MEDI 3506

ST2 (IL-33 receptorius)

Astma (T)

MSTT1041A, GSK3772847

Triptazė

Astma ± alerginės grybelinės kvėpavimo takų
ligos (T), AD (T), LOPL (T)

MTPS9579A

AD – atopinis dermatitas, ASIT – alergenų specifinė imunoterapija, ISM – indolentinė sisteminė mastocitozė, IgE – imunoglobulinas E, IL – interleukinas, JIPA – jaunatvinis poliartikulinis idiopatinis artritas, JSIA – jaunatvinis sisteminis idiopatinis artritas, LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga,
RA – reumatoidinis artritas, SIgLek – sialo rūgštį sujungiantys imunoglobulino tipo lektinai, VT – virškinimo traktas.
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1 pa Putlioji ląstelė, matoma pro elektroninį mikroskopą [4]

● putliosios ląstelės, ekspresuojančios tik triptazę, kurios
dominuoja kituose organuose [4].
Be proteazių, subrendusių mastocitų granulėse yra labai
įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, tokių kaip histaminas, lipidų mediatoriai, citokinai, chemokinai ir augimo
faktoriai, kurios dalyvauja tiek fiziologiniuose, tiek patologiniuose procesuose. Putliosios ląstelės yra svarbios
įgimtojo ir įgytojo imuniteto procesuose, taip pat dalyvauja palaikant homeostazę, audinių remodeliacijos ir angiogenezės procesuose [5].

Putliosios ląstelės ir ligos
Aler in s li os
Manoma, kad putliųjų ląstelių išskirtos biologiškai
aktyvios medžiagos yra pagrindiniai simptomus lemiantys mediatoriai greitojo tipo nuo imunoglobulino (Ig)
E priklausančiose padidėjusio jautrumo reakcijose [6].
Tokiais atvejais mastocitų degranuliaciją sukelia antigenui specifinių IgE sukeltas didelio afiniteto receptorių
(FCεRI) sujungimas ant putliųjų ląstelių paviršiaus (po
kontakto su antigenu alergenu) [7]. Išsiskyrę mediatoriai lemia kraujagyslių pralaidumo padidėjimą ir niežėjimą. Mastocitai, išskirdami chemokinus, citokinus ir
lipidinius mediatorius, taip pat prisideda ir prie kitų uždegiminių ląstelių pritraukimo [8] ir eozinofilų aktyvinimo, kartu skatindami II tipo uždegimo vystymąsi [9].
Dėl to linkstama manyti, kad putliosios ląstelės lemia
ne tik greitojo tipo alergines reakcijas, bet ir dalyvauja
lėtinių alerginių ligų, tokių kaip eozinofilinių virškinimo trakto ligų, atopinio dermatito ir alergijos maistui,
patogenezėje.

lonin s ir ne lonin s su pu liosio is l s el
susi usios li os

is

Kloninėms ligoms priskiriama odos ir sisteminė
mastocitozė. Tai heterogeninių ligų grupė, kuriai būdin-
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gas kloninis putliųjų ląstelių dauginimasis ir kaupimasis įvairiuose organuose. Dažniausiai ligą lemia įgytoji
c-KIT geno mutacija [10, 11], dėl kurios putliųjų ląstelių augimas ir aktyvinimas nepriklauso nuo kamieninių
ląstelių faktoriaus (KLF) [12, 13]. Sergantys mastocitoze pacientai dažnai skundžiasi pasikartojančiu odos
paraudimu, kaitimu, galimos anafilaksinės reakcijos po
kontakto su alergenu (pavyzdžiui, plėviasparnių vabzdžių nuodais) ar be aiškios priežasties [14, 15]. Įdomu
tai, kad dilgėlinė ir angioedema sergantiesiems mastocitoze pasireiškia retai [16]. Pasikartojančios anafilaksijos gali išsivystyti ir nesant kloninio putliųjų ląstelių
dauginimosi ar esant mastocitų monoklonui, tačiau neatitinkant mastocitozės diagnostikos kriterijų [17–20].
Kita su putliųjų ląstelių išskiriamais mediatoriais susijusi liga – lėtinė spontaninė dilgėlinė ir / ar angioedema.
Tai ilgiau nei 6 savaites trunkantis pasikartojantis bėrimas pūkšlėmis, kuris praeina per parą, ir / ar kartu esanti
histamino sukelta angioedema. Simptomai pasireiškia savaime, be aiškaus išorinio provokuojančio veiksnio.
Vis daugiau kalbama apie putliųjų ląstelių aktyvinimo sindromą, apimantį kloninį, nuo IgE priklausomą
ir idiopatinį putliųjų ląstelių aktyvinimą ir jo sukeltus simptomus. Tai ligų grupė, kurių diagnostika remiasi diagnostinių kriterijų atitikimu: turi būti sunkūs
ir pasikartojantys putliųjų ląstelių sukelti simptomai
(dažniausiai pasikartojančios anafilaksijos); turi būti
įrodytas mastocitų dalyvavimas ligos patogenezėje
(pavyzdžiui, nustatoma padidėjusi triptazės koncentracija); turi būti efektyvus putliąsias ląsteles veikiantis
gydymas [21].
Daugėja naujai nustatomų paveldimųjų genetinių
ligų, kurios lemia padidėjusį putliųjų ląstelių reaktyvumą ir dažniausiai pasireiškia kaip fizinių veiksnių provokuojamos dilgėlinės [22, 23]. Viena tokių ligų – paveldimoji / šeiminė alfa triptazemija. Sergant šia liga,
galimi įvairūs su putliųjų ląstelių išskiriamais mediatoriais susiję simptomai ir nustatomas bazinės triptazės
koncentracijos padidėjimas kraujo serume.
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Biologiniai vaistai, veikiantys putliąsias ląsteles
Biologiniai vaistai – tai vaistai, pagaminti gyvo organizmo (žmogaus, gyvūno ar mikroorganizmo) arba
sudėtyje turintys gyvo organizmo komponentų. Pagal šį apibrėžimą, plačiąja prasme pirmasis biologinis
vaistas, veikiantis putliąsias ląsteles, yra alergenų specifinė imunoterapija (ASIT). Pirmą kartą ASIT pradėta
taikyti 1911 metais žolių alergenų sukeltam alerginiam
rinitui gydyti [24]. Nuo to laiko ASIT skiriama ne tik
su įvairiais aplinkos alergenais, bet ir su plėviasparnių
vabzdžių nuodų ir maisto antigenais. Nauja ASIT strategija – monokloniniai antikūnai (Ak), neutralizuojantys
pagrindinius alergeno komponentus. Šiuo metu atliekami klinikiniai tyrimai su monokloniniu IgG4 Ak, veikiančiu pagrindinius kačių (Fel d 1) ir beržų (Bet v 1)
alergenus.

iolo iniai ais ai ei ian s pu li
proli era i ir un i

l s eli

IgE ir monokloniniai Ak. Pirmasis gydymui patvirtintas monokloninis Ak, veikiantis putliųjų ląstelių
reaktyvumą, yra omalizumabas. Tai humanizuotas monokloninis IgG1, kuris jungiasi prie laisvojo IgE ir taip
slopina jo prisijungimą prie didelio ir mažo afiniteto IgE
receptorių, esančių ant mastocitų ir kitų ląstelių [25].
Omalizumabas sumažina FCεRI raišką ir taip slopina
putliųjų ląstelių reaktyvumą [26, 27]. Omalizumabas
yra patvirtintas alerginei astmai ir lėtinei spontaninei
dilgėlinei gydyti (kompensuojamas Lietuvoje). Prospektyviosiose klinikinėse studijose įrodytas omalizumabo, kaip papildomo (pridėtinio) vaisto, efektyvumas
skiriant peroralinę ar poodinę ASIT [28–30]. Omalizumabas klinikinėje praktikoje taip pat naudojamas
ir kitoms su putliosiomis ląstelėmis susijusioms ligoms (pavyzdžiui, indolentinei sisteminei mastocitozei, putliųjų ląstelių aktyvinimo sindromui, idiopatinei
anafilaksijai, šeiminei alfa triptazemijai) gydyti, tačiau
klinikinių tyrimų, įrodančių šio biologinio vaisto efektyvumą minėtoms ligoms, trūksta. Šiuo metu tiriamas ir
kitas anti-IgE monokloninis Ak ligelizumabas (III fazės
tyrimai). II fazės klinikiniuose tyrimuose stebėtas teigiamas ligelizumabo efektas gydant lėtinę spontaninę
dilgėlinę [31].
Kamieninių ląstelių faktoriaus receptorius KIT.
Putliųjų ląstelių raida ir išgyvenamumas priklauso nuo
KLF, veikiančio per tirozino kinazės receptorių KIT.
Egzogeninis KLF ir aktyvinančio tipo KIT mutacijos
skatina putliųjų ląstelių aktyvinimą [32, 33], todėl KIT
receptoriaus slopinimas galėtų mažinti ir su mastocitų
aktyvinimu susijusius simptomus. Yra sukurtos kelios
mažos molekulės (imatinibas, nilotinibas, dasatinibas,
midostaurinas, masitinibas, ibrutinibas, avapritinibas),
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blokuojančios tirozino kinazės aktyvumą, tačiau tik
kelios jų specifiškai veikia KIT receptorių, be to, pasižymi gana dideliu toksiškumu [34]. Monokloninis
Ak (CDX-0158), slopinantis KIT receptorių ir skirtas
solidiniams KIT teigiamiems navikams gydyti, baigė
I fazės klinikinį tyrimą. Šio tyrimo rezultatai dar nepaskelbti.
Sialo rūgštį sujungiantys Ig tipo lektinai (SIgLek).
SIgLek yra angliavandenius sujungiančios molekulės, kurios randamos imuninių ląstelių plazminėje
membranoje ir atpažįsta sialo rūgšties liekanas [35].
Žmogaus organizme randama 15 skirtingų SIgLek molekulių. Šios molekulės dalyvauja slopinant imuninės
sistemos ląstelių aktyvinimą. Spėjama, kad jos prisideda prie ląstelių adhezijos, signalizavimo ir fagocitozės. SIgLek-8 pirmą kartą buvo išskirtas iš paciento, sergančio idiopatiniu hipereozinofiliniu sindromu
[36]. Ši molekulė ekspresuojama ant putliųjų ląstelių,
eozinofilų ir šiek tiek ant bazofilų [37]. Antolimabas,
monokloninis IgG1 Ak veikiantis SIgLek-8, sukelia
nuo Ak priklausomą ląstelių medijuojamą kraujo eozinofilų citotoksiškumą. Tiriamas šio vaisto efektyvumas eozinofilinių virškinimo trakto ligų, gydymui
atsparios lėtinės spontaninės dilgėlinės, cholinerginės
dilgėlinės, simptominio dermografizmo ir alerginio
keratokonjunktyvito gydymui.
Citokinų receptorių blokatoriai. Tiriama, ar jau
prieinama gydymui nemažai biologinių vaistų, kurie
veikia įvairius greitojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijose dalyvaujančius citokinus. Interleukinas 4 (IL-4)
skatina T ląstelių pagalbininkių (T helperių) 2 sukeliamą imuninės sistemos atsaką, prisideda prie odos
barjero disfunkcijos ir skatina IgE klasės persijungimą
[38, 39]. IL-13 yra homologinis IL-4 citokinas ir pasižymi panašiomis funkcijomis [4]. Abu šiuos citokinus gamina aktyvintos putliosios ląstelės. Dupilumabas,
žmogaus IgG4 monokloninis Ak, blokuoja IL-4 ir IL-13
receptorių aktyvinimą. Šis vaistas yra patvirtintas vyresnių nei 12 metų vaikų ir suaugusiųjų atopiniam dermatitui (jau kompensuojamas suaugusiųjų sunkiam atopiniam dermatitui gydyti ir Lietuvoje), vidutinio sunkumo
ir sunkiai astmai, suaugusiųjų lėtiniam rinosinusitui
su nosies polipoze gydyti. Manoma, kad dupilumabo
efektyvumas gydant šias atopines ligas yra bent iš dalies susijęs su putliųjų ląstelių aktyvumo ir jų išskiriamų citokinų sumažėjimu, tačiau specifinis putliųjų ląstelių vaidmuo šių ligų patogenezėje išlieka nežinomas.
IL-6 skatina putliųjų ląstelių proliferaciją ir nuo IgE
priklausomą jų aktyvinimą in vitro [40]. Indolentine
sistemine mastocitoze (ISM) sergantiems pacientams
nustatomas padidėjęs IL-6 kiekis, kuris susijęs su KIT
geno mutacija [41]. Autoimuninėms ligoms gydyti yra
patvirtinti 2 IL-6 receptorių inhibitoriai – tocilizumabas ir sarilumabas. Nors yra nustatyta putliųjų ląstelių
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reikšmė sąnarių destrukcijos procesams sergant tokiomis ligomis kaip reumatoidinis artritas [42], tačiau
pagrindinį vaidmenį palaikant autoimuninį uždegimą
atlieka kitos ląstelės. Vis dėlto pastebėjimas, kad IL-6
padaugėjimas yra nustatomas ISM sergantiems pacientams, inicijavo sarilumabo klinikinį tyrimą ISM gydymui.
IL-33 priklauso IL-1 šeimai ir daugiausiai yra ekspresuojamas ektoderminės ir mieloidinės kilmės ląstelių, tarp jų epitelio ir putliųjų ląstelių [43]. Šis citokinas
gaminamas esant epitelio pažeidimui ar stresui ir prisideda prie alerginio uždegimo. Atliekami II fazės klinikiniai tyrimai su etokimabu, humanizuotu IgG1 anti-IL-33
monokloniniu Ak. Vertinamas etokimabo efektyvumas
gydant atopinį dermatitą, alergiją maistui, sunkią eozinofilinę astmą, lėtinį rinosinusitą su nosies polipoze. Be
etokimabo, tiriami ir kiti monokloniniai Ak, veikiantys
IL-33 ir jo receptorių, gydant atopinį dermatitą, alerginę
astmą, lėtinę obstrukcinę plaučių ligą.
Triptazės neutralizavimas. Triptazė – serino proteazė, sintetinama putliųjų ląstelių. Bazofilai išskiria
triptazę, tačiau labai mažą kiekį, todėl triptazės padidėjimas yra vertinamas kaip specifinis putliųjų ląstelių
aktyvinimo laboratorinis rodiklis [44]. Humanizuotų
pelių modeliuose aktyvios triptazės neutralizavimas
sumažino nuo IgE priklausomos anafilaksinės reakcijos sunkumą [45]. Šiuo metu atliekami klinikiniai

tyrimai su humanizuotu IgG4 monokloniniu Ak, neutralizuojančiu triptazę, vidutinio sunkumo ir sunkiai
astmai gydyti.
Biologiniai vaistai, veikiantys neoplastines putliąsias ląsteles. Yra nustatytos kelios molekulės taikiniai
(CD25, CD30, SIgLek-3), kurias veikiant gali būti pašalinamos neoplastinės putliosios ląstelės. Jas veikiantys biologiniai vaistai (basiliksimabas, daklizumabas,
brentuksimabo vedotinas, gemtuzumabo ozogamicinas)
yra citotoksiški, o jų efektyvumo įrodymai putliųjų ląstelių neoplastinių ligų gydymui apsiriboja klinikinių
atvejų serijomis.
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Apibendrinimas
Putliosios ląstelės dalyvauja daugelio ligų patogenezėje. Šiuo metu vienintelis gydymui patvirtintas monokloninis Ak, specifiškai veikiantis putliųjų ląstelių
aktyvinimą, yra omalizumabas. Kitas daug žadantis biologinis vaistas, veikiantis putliąsias ląsteles ir tiriamas
gydant įvairias alergines ligas, yra anti-IL-33. Nors dupilumabas taip pat yra patvirtintas atopiniam dermatitui, astmai ir lėtiniam rinosinusitui gydyti, tačiau putliųjų ląstelių vaidmuo šių ligų patogenezėje nėra žinomas.
Tikėtina, kad artimiausioje ateityje atsiras daugiau duomenų apie biologinius vaistus, veikiančius putliąsias
ląsteles.

Visas literatūros sąrašas redakcijoje
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Atopinis dermatitas ir jo gydymas
Gyd. Laima Aleksandravičiūtė, prof. Laura Malinauskienė

ilniaus uni ersi e o edi inos a ul e o lini in s edi inos ins i u o r in s li

Įžanga
Atopinis dermatitas – lėtinė uždegiminė odos liga, kuriai būdinga recidyvuojanti eiga. Vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių šios ligos išsivystymą, yra odos barjerinės
funkcijos sutrikimas ir imuninės sistemos pokyčiai, nors
tikslus patogenezinis mechanizmas iki šiol nėra žinomas.
Atopiniu dermatitu galima susirgti bet kokio amžiaus. Dažniausiai liga pasireiškia vaikystėje (apie 85 proc. atvejų),
tačiau su laiku didelė dalis pacientų pasveiksta [1]. Ligos
paplitimas tarp suaugusiųjų siekia 1–3 proc. [2]. Labiausiai pacientus varginantys simptomai yra niežulys ir odos
sausumas, kurie apsunkina gyvenimo kokybę, todėl labai
svarbu ligą kontroliuoti ir vengti dažnų ligos atkryčių.

Diagnostika ir ligos sunkumo vertinimas
Atopinis dermatitas diagnozuojamas remiantis paciento
nusiskundimais ir objektyvios apžiūros duomenimis. Dažniausiai naudojami Hanifino ir Rajkos diagnostikos kriterijai [3]. Išskiriami didieji ir mažieji kriterijai. Diagnozuojant atopinį dermatitą, turi būti nustatomi bent 3 didieji ir 3
mažieji kriterijai (1 lentelė).
Norint parinkti tinkamiausią gydymo būdą, būtina
įvertinti ligos sunkumą naudojant standartizuotas skales.
Klinikinėje praktikoje plačiai naudojama SCORAD (Atopinio dermatito sunkumo vertinimo indeksas). Gydymo
metu apskaičiuojant jį pakartotinai, galima įvertinti, ar paskirtas gydymas yra efektyvus. Pakopinė gydymo taktika
pagal SCORAD balų sumą pateikta 1 pav. [4]. Lengva atopinio dermatito eiga laikoma, jei SCORAD balų suma yra
mažesnė nei 25, vidutinio sunkumo – 25–50 balų, sunki
eiga – daugiau nei 50 balų [5]. Esant blogai ligos kontrolei,
pacientai dažniau patiria nerimą, miego sutrikimus, suserga depresija [6].
Esant nekomplikuotai atopinio dermatito eigai, laboratoriniai tyrimai nėra rekomenduojami. Sergantiesiems
atopiniu dermatitu dažnai nustatomas padidėjęs bendrojo
imunoglobulino E (IgE) kiekis serume, eozinofilija, tačiau
tai nėra diagnozę patvirtinantys tyrimai.
Apie trečdaliui vaikų, sergančių atopiniu dermatitu,
patvirtinama alergija maistui [7, 8]. Dažniausi maisto alergenai yra pienas ir jo produktai, žemės riešutai,
kiaušiniai, sojos, kviečiai, jūros gėrybės ir vėžiagyviai [9]. Nustačius įsijautrinimą tam tikram produktui,
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svarbu patvirtinti jo klinikinę reikšmę. Auksiniu standartu laikomas dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas
peroralinis provokacinis mėginys su maistu. Dažniausiai klinikinėje praktikoje sensibilizacijos svarba nustatoma laikantis šalintinės dietos 3–4 savaites, po kurios
simptomai turėtų išnykti.
Tarp sergančiųjų atopiniu dermatitu alerginis kontaktinis dermatitas nustatomas 40–65 proc. pacientų [10].
Alerginio kontaktinio dermatito išsivystymą sergant
atopiniu dermatitu lemia ilgalaikis, pasikartojantis kontaktas su vietiniam gydymui naudojamų priemonių sudedamosiomis dalimis, galinčiomis labiau prasiskverbti
pro odą [11]. Pacientams, sergantiems atspariu gydymui
atopiniu dermatitu, esant netipiškoms bėrimų vietoms ar
paūmėjimams be aiškios priežasties, rekomenduojama
atlikti odos lopo testus ištyrimui dėl alerginio kontaktinio dermatito.

Odos priežiūra
Sergant atopiniu dermatitu, svarbu tinkamai prižiūrėti odą. Pacientams kas dieną kruopščiai prausiantis,
mechaniškai pašalinami odos nešvarumai, pleiskanos,
susidarę šašai, bakterijos. Maudymuisi siūloma rinktis
bekvapes, bemuiles priemones, kurių pH yra neutralus
ar artimas odos pH (apie 5–6) [12]. Praustis reikėtų šiltu
vandeniu 2–7 kartus per savaitę [10]. Rekomenduojama maudynių trukmė – 10–20 min., ilgesnis prausimosi
laikas gali pabloginti atopinio dermatito simptomus [13].
Maudantis oda yra sudrėkinama. Norint išlaikyti drėgmę
po prausimosi, odą iš karto (per 3 min.) reikia teptis
emolientais [14].
Odos barjero pažeidimas lemia lengvesnį alergenų prasiskverbimą į odą, jos sudirginimą ir uždegimą.
Emolientai drėkina ir padeda atkurti apsauginę odos
funkciją, mažina niežulį, įtrūkimus, lichenifikacijos
požymius. Emolientų sudėtyje esantis šlapalas mažina
atopinio dermatito atkryčio riziką [15]. Emolientais
rekomenduojama teptis adekvačiu kiekiu kasdien, t. y.
bent 30 g per dieną arba 1 kg per mėnesį suaugusiems
žmonėms [12]. Ligai paūmėjus, rekomenduojama naudoti vadinamąjį drėgnų tvarsčių metodą: nusiprausus
ar dezinfekavus viso kūno odą, išsitepti emolientais, o
bėrimų sritis – antiuždegiminio poveikio preparatais,
tuomet uždengti pirmu sudrėkintu medvilninio tvarsčio
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sluoksniu, o ant jo uždėti antrą sausą tvarstį. Naudojant
tokią techniką, pagerėja medikamento rezorbcija, antiuždegiminis poveikis, suintensyvėja odos drėkinimas.
Drėgnų tvarsčių metodą rekomenduojama taikyti ne ilgiau kaip 2 savaites.
Emolientai, naudojami esant odos uždegimui, gali
sukelti nepageidaujamą poveikį – deginimą, perštėjimą, niežulį. Maždaug vienam trečdaliui suaugusiųjų,
sergančių atopiniu dermatitu, išsivysto kontaktinė alergija emolientų sudedamosioms dalims, emulsikliams,
konservantams ir kvapiosioms medžiagoms [16]. Tokiems pacientams geriausia naudoti kuo paprastesnį
emolientą.

1 len el Atopinio dermatito diagnostikos kriterijai pagal
Hanifiną ir Rajką

Didieji kriterijai

Niežulys
Lėtinė, recidyvuojanti ligos eiga
Gretutinės paciento alerginės
ligos ar alerginės ligos šeimoje

Vietinis gydymas vaistais nuo uždegimo

Sausa oda

Paūmėjus atopiniam dermatitui, skiriami vietinio
antiuždegiminio poveikio vaistai. Gydymo efektas priklauso nuo tinkamos dozės parinkimo, pakankamo vaisto stiprumo ir tinkamos tepimo technikos. Pacientai,
kurių oda sausa, turėtų ją sudrėkinti emolientu 15 min.
prieš vartodami vaistą. Antiuždegiminis preparatas skiriamas 1–2 k./d., individualiais atvejais gali būti skiriamas ir kelis kartus per dieną.
Anksčiau vietinio antiuždegiminio poveikio vaistai
buvo vartojami tik esant bėrimams, o šiems pranykus
gydymas būdavo nutraukiamas. Pastaruoju metu dažniau taikomas proaktyvusis gydymo būdas, kai gydymas tęsiamas net ir nesant bėrimų. Palaikomojo gydymo
metu vietinio antiuždegiminio poveikio vaistai tepami
2 k./sav., o emolientai – pagal poreikį. Laikantis tokio
gydymo būdo, rečiau kartojasi ligos atkryčiai [17].

Ichtiozė / paryškėjusios delnų
raukšlės / Keratosis piliaris
Padidėjęs IgE kraujyje
Teigiami alerginiai odos dūrio
mėginiai
Polinkis į nespecifinį plaštakų ir
pėdų dermatitą
Cheilitas
Spenelių egzema
Odos imlumas infekcijoms (ypač
auksiniam stafilokokui ar herpes simplex), sutrikęs ląstelinis
imunitetas
Ptiriasys alba

Vietiniai kortikosteroidai
Vietiniai gliukokortikosteroidai (VGKS) išlieka pirmojo pasirinkimo antiuždegiminiais vaistais gydant pacientus, sergančius atopiniu dermatitu [18]. Gliukokortikosteroidai skiriasi stiprumu (lengvo, vidutinio, stipraus
ir labai stipraus poveikio) bei konsistencija (losjonai,
kremai, tepalai) [19]. Vietinis gydymas parenkamas pagal paciento amžių, ligos aktyvumą ir išbertą kūno sritį.
Labai stipraus poveikio VGKS vengiama skirti sergant
atopiniu dermatitu. Dažniausiai paūmėjimo metu užtenka
skirti 3–5 dienų stipraus poveikio VGKS kursą.
Ilgalaikis, gausus VGKS vartojimas gali sukelti nepageidaujamą poveikį. VGKS neturėtų būti tepami
ant veido ilgiau nei 1 mėnesį, nes gali sukelti rožinę,
spuogus, perioralinį ar kontaktinį dermatitą. Vartojant
šlaunų, žastų, krūtų srityje, dažniau pasireiškia strijos.
Norint išvengti nepageidaujamo poveikio, tarp VGKS
kursų turėtų būti daromos pertraukos ir tepami emolientai – ir gydomuoju, ir remisijos laikotarpiu. Kita vertus,
negydomas ar prastai gydomas atopinis dermatitas gali
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Tipinės pažeidimo vietos
● Kūdikiams ir vaikams iki 4
metų būdingos bėrimų vietos
yra veidas ir galūnių tiesiamieji
paviršiai
● Vyresniems vaikams ir suaugusiesiems pažeidžiamas veidas,
plaštakos ir galūnių lenkiamieji
paviršiai

Mažieji kriterijai
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Ankstyva pradžia
Pasikartojantis konjunktyvitas
Periorbitinė raukšlė
Keratokonusas
Priekinė subkapsulinė katarakta
Tamsūs paakiai
Veido blyškumas / eritema
Priekinės kaklo raukšlės
Vilnos netoleravimas
Išryškėję odos folikulai
Niežulys suprakaitavus
Maisto netoleravimas
Eiga priklauso nuo įvairių aplinkos ir emocinių veiksnių
Baltasis dermografizmas

2021 / 1 (12)

A opinis der a i as ir o d as
1 pav. Atopinio dermatito gydymo taktika pagal SCORAD balų sumą [4]
(a) Suaugusių pacientų atopinio dermatito gydymo rekomendacijos
● ie ienu e apu uri i aps ars o os papildo os erapin s ali
s
● ei aria a superin e i a rei ia s ir i an isep i
an i io i
● ei d as nee e us aps ars i i os ar papildo os dia no s ali
● A si el i e 1 pa
o d o apri o i us
● A opinia der a i ui d i pa ir in i e odai pa
i2 ne pa al indi a i as naudo a as
SUNKUS:
SCORAD >50 / ar
nuolatinė
eiga

d

as3

ospi ali a i as sis e iniai i unosupresan ai
i losporinas A2 ru pi sis e ini liu o or i oid
ursai2 dupilu a as1–2 e o re sa as3
a a ioprinas3 o e ilio i o enola as3
A1 ali re inoinas1
roa us d as ie iniu a roli u2 ar
II ir III las s ie iniais liu o or i oidais3 ars as
lapiais ars iais
erapi a (
11 n
idu ini
do i
A1) psi oso ialin pa al a li a o erapi a

VIDUTINIS:
SCORAD 25–50 / ar
recidyvuojanti
eiga
LENGVAS:
SCORAD <25 / ar
epizodinė
eiga

a
i
d as II las s liu o or i oidais2 ar
ie iniais al ineurino in i i oriais2 an isep i
naudo i as2 sida ru den os e s il s naudo i as1

Edu a in s pro ra os e olien ai onios alie us
lini ai rei in aler en en i as

BAZINĖ TERAPIJA

(b) Vaikų atopinio dermatito gydymo rekomendacijos
● ie ienu e apu uri i aps ars o os papildo os erapin s al
s
● ei aria a superin e i a rei ia s ir i an isep i
an i io i
● ei d as nee e us aps ars i i os ar papildo os dia no s ali
● A si el i e 1 pa
o d o apri o i us
● A opinia der a i ui d i pa ir in i e odai pa
i2 ne pa al indi a i as naudo a as
SUNKUS:
SCORAD >50 / ar
nuolatinė
eiga

d

as3

ospi ali a i a dupilu a as1 2 sis e iniai i unosupresan ai
i losporinas A3 e o re sa as3
a a ioprinas3 o e ilio i o enola as1

roa us d as ie iniu a roli u u2 ar
II ir III las s ie iniais liu o or i oidais3 ars
lapiais ars iais
erapi a (
11 n )1
psi oso ialin pa al a li a o erapi a

VIDUTINIS:
SCORAD 25–50 / ar
recidyvuojanti
eiga
LENGVAS:
SCORAD <25 / ar
epizodinė
eiga

as

a
i
d as II las s liu o or i oidais2 ar
ie iniais al ineurino in i i oriais2 an isep i
naudo i as2 sida ru den os e s il s naudo i as1

Edu a in s pro ra os e olien ai onios alie us
lini ai rei in aler en en i as

BAZINĖ TERAPIJA

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

turėti sunkesnių padarinių nei nepageidaujami VGKS
reiškiniai [20].

Vietiniai kalcineurino inhibitoriai
Vietiniai kalcineurino inhibitoriai (VKI) pasižymi
geru antiuždegiminiu poveikiu ir labai sumažina niežulį, nesukeldami odos atrofijos. VKI ne tik neslopina
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kolageno sintezės, bet, tyrimų duomenimis, net ir didina jos gamybą, tepant vaistus ilgą laiką, todėl oda
tampa storesnė, gali sumažėti jos atrofija [21]. VKI
yra labai naudingi esant ilgalaikio gydymo poreikiui
bei gydant jautrią odą, natūralias kūno raukšles, kuriose gali susidaryti okliuzija [19]. Šiuo metu naudojami
VKI yra takrolimuzas ir pimekrolimuzas. Ligai paūmėjus, juos reikėtų teptis 2 k./d. Takrolimuzo rezorbcija
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geresnė esant pažeistai odai. Pacientui sveikstant, atsikuriant barjerinei odos funkcijai, vaisto rezorbcija
mažėja [22].
Takrolimuzas yra saugus ir efektyvus vaistas, skiriamas palaikomajam gydymui. VGKS, taikant proaktyvųjį gydymą, gali būti skiriami tik kelis mėnesius dėl odos
atrofijos rizikos. Tuo tarpu takrolimuzas yra saugus ir
suaugusiesiems, ir vaikams vartojant net ir metus laiko
[21]. Tepant takrolimuzą 2–3 k./sav. ant nuolat beriamų
odos vietų, suretinamas paūmėjimų dažnis bei prailginamas remisijos laikas.
Šiuo metu takrolimuzo tepalas yra gaminamas
0,03 proc. ir 0,1 proc. Gydant pacientus, sergančius
atopiniu dermatitu, takrolimuzu 0,03 proc. ir 0,1 proc.,
efektas buvo geresnis, palyginti su gydymu lengvo poveikio VGKS [23]. Kai kurių tyrimų duomenimis, takrolimuzas 0,1 proc. yra panašaus efektyvumo kaip vidutinio ir stipraus poveikio VGKS [24].
Takrolimuzas yra gerai toleruojamas preparatas.
Tiesa, kai kuriems pacientams, pradėjusiems vartoti
šį vaistą, gali pasireikšti odos deginimas, perštėjimas.
Norint išvengti šių nepageidaujamų reiškinių, preparatą
reikia laikyti šaldytuve ir teptis ant emoliento. Taip pat
gali padėti šalti kompresai po VKI patepimo. Dažniausiai deginantis būna laikinas ir, taikant minėtas priemones, praeina.
Manoma, kad retais atvejais takrolimuzas gali padidinti odos infekcijų riziką dėl imunosupresuojamojo
poveikio, tačiau yra publikuota ir prieštaringų tyrimų.
Japonų mokslininkų duomenimis, palyginus pacientus,
gydytus VGKS ir takrolimuzu, takrolimuzas neturėjo
įtakos herpes simplex virusinės infekcijos sergamumo
dažniui [25]. Kitame tyrime nustatyta, kad gydant atopinį dermatitą takrolimuzu sumažėja stafilokokų kolonizacija [26]. Spėjama, kad stafilokokų sumažėjimą
lemia pagerėjusi odos barjerinė funkcija bei sumažėjęs
uždegiminis procesas. Tyrimų duomenimis, VKI nedidina limfomos ar kitų onkologinių ligų rizikos [27, 28].
Nors fotokancerogeniškumas nenustatytas vartojant
VKI [29], tačiau gydymo metu rekomenduojama apsauga nuo saulės.

Fototerapija
Gydant atopinį dermatitą fototerapija, mažėja bėrimai, niežulys, gerėja miego kokybė. Šį gydymo būdą
reikėtų skirti esant lėtiniams bėrimams. Tyrimų duomenimis, taikant fototerapiją, remisija gali trukti net iki 6
mėnesių [30]. Ultravioletinių (UV) spindulių terapija
dažniausiai yra sudėtinio gydymo dalis, tačiau gali būti
skiriama ir kaip monoterapija. Gydant atopinį dermatitą, naudojami šie UV šaltiniai: UVB (dažniausiai taikoma siaurabangė (bangos ilgis – 311–313 nm), rečiau
plačiabangė UVB terapija), UVA, sudėtinė UVB ir UVA
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bei fotochemoterapija, kai skiriant psoralenus oda papildomai įjautrinama UV spinduliais (PUVA). Plačiabagė UVB ir PUVA terapija retai taikoma dėl didesnės
odos navikinių ligų rizikos.

Sisteminis gydymas
Sisteminis gydymas indikuotinas, kai net ir laikantis
tinkamos odos priežiūros, skiriant vietinį gydymą bei
fototerapiją atopinis dermatitas išlieka vidutinio sunkumo ar sunkus, dažnai recidyvuoja. Prieš pradedant
sisteminį gydymą, svarbu paneigti T ląstelių limfomos,
kontaktinio dermatito diagnozę ir įsitikinti, ar pacientas tinkamai vartoja paskirtas priemones. Dažniausiai atopiniam dermatitui gydyti naudojami sisteminiai
gliukokortikosteroidai (SGKS), ciklosporinas A, metotreksatas, azatioprinas, mikofenolato mofetilis. SGKS ir
ciklosporinas A pasižymi greitu poveikiu, todėl yra tinkami paūmėjimams suvaldyti. Metotreksatas, azatioprinas,
mikofenolato mofetilis pradeda veikti lėtai. Jei taikant
minėtą sisteminį gydymą ligos kontrolė nepasiekiama,
svarstomas biologinės terapijos skyrimas.

SGKS
SGKS pradeda veikti greitai, tačiau pasižymi nepageidaujamais reiškiniais [31], todėl turėtų būti skiriami esant ligos paūmėjimui trumpais kursais (1–2
savaites). Dažniausiai skiriamas metilprednizolonas
(maksimali dozė – 0,5 mg dozė 1 kg kūno svorio per
dieną) 1–2 savaites, tada dozė palaipsniui mažinama
ir nutraukiama per 1 mėnesį [31]. Trumpi SGKS kursai, kai netaikomas vaisto mažinimas palaipsniui, gali
sukelti ligos paūmėjimus. Sunkaus atopinio dermatito
atveju kitas imunosupresinis vaistas turėtų būti paskiriamas tol, kol pacientas dar gydomas mažesne SGKS
doze.

Ciklosporinas A
Ciklosporinas A yra efektyvus vaistas gydant atopiniu dermatitu sergančius ir vaikus, ir suaugusiuosius [32]. Dažniausiai vaistas skiriamas ryte ir vakare.
Paros dozė – 3–5 mg/kg. Dažniausiai pradedama gydyti nuo 5 mg/kg/d., o praėjus 4–6 savaitėms mažinama iki palaikomosios dozės – 2,5–3 mg/kg/d. Gydymo
trukmė priklauso nuo vaisto efektyvumo ir toleravimo.
Ciklosporinas A paprastai skiriamas 3–12 mėnesių. Vartojant dideles vaisto dozes ilgą laiką, gali pasireikšti
nepageidaujami reiškiniai. Kadangi ciklosporinas A gali
sukelti nepageidaujamų reiškinių (kreatinino padidėjimą, galvos, pilvo skausmą, pykinimą, padidėjusį kraujospūdį, parestezijas, hirsutizmą, infekcijas), svarbu reguliariai tikrinti kraujospūdį, atlikti kreatinino tyrimą,
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lipidogramą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, piktybiniams augliams, ciklosporino A skirti negalima.

Azatioprinas
Azatioprinas rekomenduojamas kaip antrosios eilės gydymas, kurio maksimalus klinikinis efektas pasiekiamas per 8–12 savaičių. Pradinė preparato dozė
yra 50 mg/d., skiriama 1–2 savaites. Jei nepasireiškia
nepageidaujamas poveikis (virškinimo sistemos sutrikimas, kepenų fermentų padidėjimas, mielosupresija),
dozė gali būti didinama iki 2–3 mg/kg/d. Azatioprinas
yra efektyvus vaistas, jei yra skiriamas trumpą laiką.
Tiesa, kai kurių tyrimų duomenimis, šiuo preparatu
atopinis dermatitas gali būti sėkmingai gydomas iki 5
metų [12].

Metotreksatas
Metotreksatas yra lėtai pradedantis veikti vaistas.
Rekomenduojama dozė suaugusiesiems yra 10–25 mg
1 k./sav. [31]. Maksimalus vaisto gydomasis efektas pasiekiamas per 8–12 savaičių. Metotreksato efektyvumas yra
panašus kaip ciklosporino A, azatioprino. Skiriant gydymą
metotreksatu, gali pasireikšti nepageidaujami reiškiniai –
virškinimo trakto, inkstų funkcijos sutrikimai, kepenų fermentų padidėjimas, atsparumo infekcijoms sumažėjimas.
Be to, dėl teratogeninio poveikio vaisingo amžiaus moterys ir vyrai gydymo metu privalo naudoti kontracepciją.
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Pacientai, sergantys atopiniu
dermatitu, sulaukė pirmojo
biologinio vaisto
Lietuvoje sergamumas odos ligomis panašus kaip ir Centrinėje ar Vakarų Europoje, t. y. dominuoja uždegiminės ir
alerginės odos ligos. Viena dažniausių – atopinis dermatitas.
Tai liga, kuri sukelia tiek fizines, tiek psichologines kančias.
Sergantieji sunkiomis ligos formomis jaučiasi atstumti, pamiršti, nereikalingi ir nelaimingi. Todėl labai svarbu pranešti
žinią, kad modernus, šiuolaikinis ir ligos patogenezę veikiantis
gydymas jau pasiekė ir Lietuvą – pernai buvo įregistruotas
pirmasis biologinis vaistas atopiniam dermatitui gydyti.
Apie ligą, jos priežastis, naštą ir įtaką gyvenimo kokybei bei
biologinės terapijos taikymo galimybes ir rezultatus kalbamės
su Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų alergologijos
skyriaus vedėja ir Alergologijos centro gydytoja alergologe ir
klinikine imunologe Aušra Astrauskaite.

Koks yra atopinio dermatito paplitimas Lietuvoje? Ar mūsų šalis išsiskiria pagal sergamumą?
Kaip COVID-19 ligos pandemija paveikė sergamumą atopiniu dermatitu?
Atopinis dermatitas yra lėtinė uždegiminė odos liga,
kuri Lietuvoje yra gana paplitusi. Skaičiuojama, kad Lietuvoje atopinio dermatito simptomus patiria net iki 17 proc.
vaikų. Literatūros duomenimis, pasaulyje atopinio dermatito paplitimas tarp vaikų sudaro 5–20 proc. Jis yra labai skirtingas įvairiose šalyse ir nepriklauso nuo šalies ekonominio
lygio. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje apie 9 proc., o Japonijoje beveik 17 proc. vaikų serga šia liga. Apskritai atopinis
dermatitas dažniausiai yra vaikų liga. Suaugusių pacientų,
sergančiųjų atopiniu dermatitu, pasaulyje yra 2–8 proc.
Net 85–90 proc. atopinio dermatito atvejų diagnozuojama vaikams iki 5 metų. Pažymima, kad labai
svarbūs yra pirmieji gyvenimo metai. Kai vien tik motinos pienu maitinamas kūdikis pradeda gauti mišinius
ar kitą maistą, dažniausiai ir pasireiškia pirmieji ligos
simptomai.
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Pastaraisiais metais, ypač per COVID-19 ligos pandemiją, padaugėjo kūdikių, kuriems atopinio dermatito
simptomai išryškėjo sulaukus 2–3 mėnesių amžiaus. Atlikus šiems kūdikiams alergologinius tyrimus, nustatoma aiški sensibilizacija maistui ir aplinkai. Svarbu, kad
šie patologiniai pokyčiai stebimi net ir daliai tų kūdikių, kurie maitinami tik motinos pienu. Kodėl stebimos
tokios tendencijos? Tai klausimas, į kurį bus atsakyta
ateityje. Galima įtarti, kad ankstyvajai sensibilizacijai
maistui ir aplinkai įtakos gali turėti ir virusai, ir lėtinis stresas, kurį per pandemiją patiria dažna nėščioji ir
gimdyvė.
Kaip sergamumas pasiskirsto pagal ligos sunkumą?
Pagal kokius požymius diagnozuojamas ligos sunkumas? Ar tai yra labai aiškūs kriterijai?
Atopinis dermatitas diagnozuojamas remiantis klinikiniais požymiais, įvertinus odos bėrimus, kuriuos
lydi niežėjimas. Pagrindiniai atopinio dermatito simptomai yra odos paraudimas, makulopapulinis bėrimas,
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pleiskanojimas, niežulys, odos lichenifikacija, šlapiavimas, šašai, įtrūkimai. Kūdikiams dažniausiai pažeidžiami skruostai, tiesiamieji paviršiai, vyresniems vaikams – rankų ir kojų linkiai, kaklas, vėliau ir plaštakos.
Gydytojas surenka anamnezę, apžiūri ligonį, įvertina dermatito požymius tipinėse pažeidimo vietose, išsiaiškina, kas sukelia bėrimų paūmėjimus, nustato provokuojančius veiksnius.
Atopinis dermatitas skirstomas į 3 sunkumo formas –
lengvą, vidutinio sunkumo ir sunkią. Vidutinio sunkumo
ir sunkios atopinio dermatito formos stebimos 10–40 proc.
vaikų. Tai pakankamai dideli skaičiai.
Sergančiųjų lengva atopinio dermatito forma gyvenimo
kokybė smarkiai nepasikeičia. Vis dėlto sunkesni atvejai,
t. y. vidutinio sunkumo, o ypač sunkios atopinio dermatito
formos, turi didelę reikšmę vaiko ir suaugusiojo gyvenimo
kokybei.
Atopinis dermatitas – akivaizdžiai matoma liga, kuri
kartu pažeidžia ne tik kūną, bet ir emocinę savijautą,
psichikos sveikatą. Ypač sekina sunkios formos atopinis
dermatitas. Kaip liga paveikia sergančiojo ir jo aplinkinių gyvenimą? Ką patiria pacientai ir jų artimieji?
Sergančio sunkia atopinio dermatito forma paciento
gyvenimo kokybė labai pakinta, nes smarkiai pažeidžiamos matomos odos vietos. Dalis pacientų vien dėl
to patiria stresą. Atliktų tyrimų, apklausų rezultatai
rodo, kad pacientai, kurie serga odos ligomis, patiria
didesnį stresą, palyginti su kardiologinėmis ligomis
sergančiais ligoniais. Labai stipriai gyvenimo kokybę
paveikia varginantis niežulys.
Lengvesniais atopinio dermatito atvejais niežėjimas būna silpnas, pacientas kasosi nedaug. Išsivysčius
vidutinio sunkumo ar sunkios formos ligai, kasymas
būna labai intensyvus. Pacientai drasko odą iki žaizdų,
smarkiai žaloja save, kad skausmas užgožtų niežėjimą. Kuo daugiau sergantysis kasosi, tuo labiau stiprėja
niežėjimas. Taip įsisukama į užburtą ratą.
Dar vienas svarbus dalykas, kad sergant atopiniu
dermatitu sutrinka pacientų miegas. Ir tai nebūna
vienkartinis ar neilgai trunkantis sutrikimas. Vargina ne viena ar dvi nemigos naktys. Miego sutrikimai
gali tęstis mėnesius, metus. Kai pacientas, vaikas ar
suaugusysis, nėra išsimiegojęs, sutrinka mokymosi
ar darbo procesas. Be to, kai atopiniu dermatitu serga
vaikas, nemiega ne tik pats ligoniukas, bet ir visa šeima. Esant intensyviam niežėjimui, vaikas kasosi miegodamas. Todėl nakčiai tokio vaiko negalima palikti
be priežiūros – jis gali nusidraskyti niežtinčias vietas
iki sunkiai gyjančių žaizdų. Žaizdos kraujuoja, šlapiuoja tiek, kad paklodė prilimpa. Todėl pusę nakties
budi mama, pusę – tėtis. Tačiau kitą dieną jiems reikia
į darbą. Vaiko liga sukelia daug problemų ir tėvams.
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Tiek vaiko kančios, tiek pačių tėvų nuovargis dėl neišsimiegojimo, nepailsėjimo veikia visų šeimos narių
psichiką. Sergančiajam psichologines problemas pagilina atvaizdas veidrodyje, kai vaikas mato save išbertą,
jis nenori eiti į mokyklą, nenori nieko matyti. Psichikos sutrikimai tarp sergančiųjų atopiniu dermatitu yra
gana dažni. Psichologinė būsena yra labai svarbi, nes
atsiliepia vaiko raidai.
Kartu su atopiniu dermatitu dažnai pasireiškia ir
kitos alerginės ligos – astma, alerginis rinitas ir alergija maistui. Kai alergija maistui labai ryški, stebima
polivalentinė sensibilizacija, vaiko mityba būna labai
skurdi. Tai dar vienas neigiamas ligos aspektas. Vaikas patiria stresą, nes negali visko valgyti, kaip kiti jo
bendraamžiai. Ilgalaikė eliminacinė dieta taip pat turi
įtakos ne tik vaiko psichikos vystymuisi, bet ir fizinei
jo raidai.
Be to, daliai pacientų, turinčių sensibilizaciją maistui, yra anafilaksinės reakcijos grėsmė. Tiek paties
paciento, tiek artimųjų nerimas, įtampa dėl galimo
anafilaksinio šoko pavojaus, būtinybė visada turėti
injekcinį adrenalino tirpalą greitajai pirmajai pagalbai
suteikti – šių žmonių kasdienybė.
Ligos eigą gali apsunkinti įvairios antrinės infekcijos. Sergant atopiniu dermatitu, stebimas didesnis
sergančiųjų imlumas infekcijoms. Iki 80 proc. mūsų
ligoninėje gydomų pacientų, atlikus odos bakteriologinį pasėlį, nustatoma infekcija. Dažniausiai – auksinis
stafilokokas. Sergant atopiniu dermatitu, pažeidžiama
odos barjerinė funkcija. Tai ir palengvina įvairių infekcijų (virusinių, bakterinių) patekimą. Išsivysčius
antrinei infekcijai, atopinis dermatitas progresuoja dar
stipriau.
Pacientus gydau 30 metų ir turiu labai liūdnų patirčių, susijusių su sergančiųjų ir jų šeimos narių išgyvenimais. Pavyzdžiui, vieno paciento mamai teko mesti
darbą, nes berniukas grasino nusižudyti. Mama nuolat
turėjo būti šalia vaiko, kad neįvyktų nelaimė. Mano
darbo patirtis rodo, kad ši liga yra opi ir aktuali ne
tik todėl, kad plačiai paplitusi. Svarbiausia blogybė –
kad tiek vaikams, tiek suaugusiems, kurie serga sunkia
forma ir liga tęsiasi metų metus, ji sukelia sunkių psichosocialinių problemų, kurių neįmanoma kontroliuoti
vaistais, jeigu jie nepašalina pagrindinės priežasties,
t. y. atopinio dermatito sukelto niežėjimo ir smarkiai
pakitusios išvaizdos.
Kokių yra duomenų, tyrimų apie ligos naštą ir įtaką
gyvenimo kokybei? Kokie naujausi tokių tyrimų rezultatai, susiję su vaikų, paauglių ir suaugusiųjų gyvenimu sergant atopiniu dermatitu?
Minėjau, kad gyvenimo kokybė nukenčia stipriai ir
dėl fizinių, ir dėl psichologinių kančių. Atliktų tyrimų
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rezultatai rodo, kad vaikas ar paauglys, sirgdamas atopiniu dermatitu, yra nelaimingas. Net 52 proc. pacientų
jaučiasi nelaimingi, kai kuriems pasireiškia depresijos
požymių. Kai kurie vaikai į mūsų ligoninę ateina jau
sirgdami depresija ir jiems jau būna taikomas gydymas.
Depresija sunkina atopinio dermatito eigą, nes ši liga
dar vadinama neurodermitu. Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie nervų sistemos įtaką odos ligoms.
Yra duomenų, kad patiriamas stresas ūmina ligą, o paūmėjimas dar labiau sunkina depresiją. Ir vėl pakliūvame
į užburtą ratą.
Tyrimų duomenys verčia sunerimti – apie 30–50 proc.
atopiniu dermatitu sergančių vaikų nenori rodytis viešumoje. Sergantys šia liga vaikai nenori eiti į mokyklą,
nes ten jie yra skaudinami. Nustatyta, kad apie 40 proc.
vaikų patiria patyčias, ir jos būna itin žiaurios. Vienai
mergaitei bendraklasė pasakė, kad geriau ji mirtų, negu
tokia ateitų į mokyklą. Sergančiuosius vengiama liesti. Net darželiuose tėvai prašo, kad auklėtojos neleistų
jų atžaloms bendrauti su išbertais vaikais. Tėvai bijo,
kad vaikas užsikrės, nes nežino, kad atopinis dermatitas
nėra užkrečiamoji liga.
Nukenčia mokymosi procesas, darbo efektyvumas.
Tyrimų duomenimis, 30–46 proc. sergančiųjų sunku
mokytis ar dirbti. Liga sumažina ir pasitikėjimas savimi – tai nurodo 24–36 proc. sergančiųjų. Vaikai nenori
eiti į mokyklą ne vien dėl patyčių, bet ir dėl motyvacijos stokos. Jie nori pasislėpti po antklode, nes jaučiasi
nelaimingi.
Kita problema, kad baigę mokslus sergantys atopiniu
dermatitu žmonės neranda darbo. Darbdaviai, pamatę jų
veidą, rankas, nenoriai priima į darbą, ypač jeigu reikia
dirbti su žmonėmis. Tai lemia didėjančias sergančių atopiniu dermatitu bedarbių, kuriems valstybė turi mokėti
išmokas, gretas. Todėl sergančiojo atopiniu dermatitu
tiesioginės ir netiesioginės gydymo išlaidos labai didelės. Pagydžius tokį pacientą, visas valstybės patirtas
išlaidas jis sugrąžins su kaupu.
Iš savo darbo praktikos galiu pateikti ne vieną pavyzdį, kiek daug gyvenime gali pasiekti išgydytas atopiniu
dermatitu sirgęs pacientas. Pavyzdžiui, vienas mano
pacientų jau ne pirmą kartą kviečiamas dirbti garsioje
reklamos kompanijoje Kanadoje. Kitas – gabus menininkas, ir pan. Pasveikęs pacientas ne tik tampa naudingas visuomenei, svarbiausia – jis tampa laimingas, nes
gali gyventi kokybišką, visavertį gyvenimą, gali daug
ko pasiekti.
Galbūt yra naujų žinių apie ligos priežastis, alergenus? Kaip kaukių dėvėjimas pandemijos metu veikia
veido odą?
Pastaraisiais metais supratimas apie atopinio dermatito patogenezę tapo gilesnis. Šiandien jau žinoma, kad
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svarbiausias ligos patogenezės mechanizmas yra antro
tipo uždegimas, kuris veikia per citokinus. Žinoma, kad
interleukinas (IL) 4 ir IL-13 yra labai svarbūs vystantis
atopiniam dermetitui. Įrodyta, kad būtent 80–90 proc.
sergančiųjų atopinio dermatitui patogenezę lemia šis
mechanizmas. Taigi labai svarbu paskirti tikslų, patogenezę veikiantį gydymą, nes tik taip galima pasiekti
veiksmingiausių rezultatų ir sustabdyti ligą.
Kalbant apie alergenus, didelę įtaką ligai atsinaujinti
turi netinkama mityba ir nepalanki aplinka, kurioje gyvenama, dirbama. Didžiąją dalį aplinkos ir maisto, provokuojančių atopinį dermatitą, veiksnių sudaro alergenai, pseudoalergenai (maisto) ir dirgikliai. Tai gali būti
maisto alergenai (ypač mažiems vaikams), žiedadulkių
ir naminių gyvūnų alergenai, mikroskopiniai grybai
(pelėsiai). Svarbios ir įvairios cheminės medžiagos,
karštis, šaltis, vėjas, prakaitavimas.
Praktiniame darbe stebiu, kad daliai vaikų, net ir
maitinamų vien motinos pienu, įvyksta sensibilizacija. Stebimas ne tik įsijautrinimas dažniausiems alergenams, pavyzdžiui, pienui ir kiaušiniams, bet ir apskritai
bet kokiam maisto produktui – ryžiams, bananams, kt.
Be to, stebima, kad jau kūdikystėje galimas įsijautrinimas aplinkai. Ypač dažna alergija kačių epiderminiams
alergenams. Todėl gydant atopiniu dermatitu sergantį
pacientą visada svarbu stengtis pašalinti alergeną. Kitaip jokia dieta ar vaistai nebus labai veiksmingi – vaiką
vis tiek bers.
Dažnai atopinis dermatitas būna pirmasis atopijos
pasireiškimas pacientams, kuriems vėliau pasireiškia
astmos ar / ir alerginio rinito simptomai, todėl atopinis
dermatitas vadinamas atopinio maršo pradžia. Vaikui
augant, sensibilizacija maistui mažėja, tačiau vystosi
alergija namų aplinkai, namų dulkių erkėms, o vėliau
ir žiedadulkėms. Auginant atopiniu dermatitu sergantį
vaiką būtina imtis ankstyvųjų prevencinių priemonių,
siekiant mažinti galimus alergenus aplinkoje. Jeigu
aplinka bus iš anksto tvarkoma taip, kad alergenai būtų
pašalinti, tikimybė įsijautrinti kitiems alergenams sumažėja kelis kartus.
Pacientas gali būti alergiškas žiedadulkėms. Tada
paūmėjimai stebimi žydėjimo sezonu metu: medžių
žiedadulkėms – pavasarį, žolių – vasaros pradžioje,
piktžolėms – antroje vasaros pusėje. Šiems pacientams
dažnai pasireiškia kryžmines reakcijos maistui. Todėl
dieta, aplinkos kontrolė yra visada aptariama su alergologu.
Reikalavimas per pandemiją viešumoje dėvėti kaukę pacientų odos būklės nepablogino. Galbūt pacientai
pastebėjo, kad šiek tiek daugiau sausėjo veido oda. Ne
bėda, dažnas emolientų naudojimas šią problemą išsprendžia, tačiau stresas, kurį patiria sergantieji atopiniu
dermatitu dėl savęs ir artimųjų ar įvairių kitų pandemijos
sukeltų aplinkybių, iš tiesų gali turėti įtakos ligos eigai.
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Didžiausias iššūkis gydytojams – sunkios atopinio
dermatito formos. Kaip vyksta gydymo planavimas?
Kaip šiandien medikai gali padėti įvairaus sunkumo
formomis sergantiems pacientams?
Atopinio dermatito gydymą sudaro nemedikamentinės ir medikamentinės priemonės. 2020 metais priimtas susitarimas, pagal kurį atopinio dermatito gydymas
suskirstytas į pakopas. Pagrindinis bazinis gydymas
yra emolientų vartojimas ir nustatytų alergenų, kurie
tikrai veikia ligos paūmėjimą, šalinimas, vengimas.
Prieš parenkant gydymą, visada būtina atlikti alergologinius tyrimus, kuriais nustatomi alergenai. Kadangi
alergija maistui, kaip minėjau, gali pradėti vystytis labai jauniems pacientams, įsijautrinimui nustatyti naudojami patys naujausi metodai – specifiniai imunoglobulinai (Ig) E, molekulinių komponentų tyrimai. Pagal
tyrimų rezultatus parenkamas ir gydymas.
Jeigu atopinis dermatitas yra lengvos eigos, vartojami pirmos klasės vietiniai gliukokortikoidai arba
kiti vaistai nuo uždegimo. Galima skirti ir antiseptinių
priemonių. Būklei sunkėjant, kai SCORAD indeksas
yra 25–50 balų, skiriama stipresnių antros ir trečios
klasės vietinių gliukokortikoidų. Taip pat rekomenduojama skirti vietinių imunomoduliatorių (kalcineurino inhibitorių). Atopiniam dermatitui gydyti gali
būti taikoma fototerapija ir fotochemoterapija (UVB,
UVA-1, PUVA). Vidutinio ir sunkios ligos formos gydymo plane numatyta psichologo pagalba.
Sergantiesiems sunkia atopinio dermatito forma skiriami trumpalaikiai sisteminiai gliukokortikoidai. Nesant efekto, skiriama imunosupresinių vaistų (ciklosporino), hospitalizacija. Jeigu efekto vis tiek nėra, nuo
2020 metų turime galimybę skirti biologinių vaistų.
Kokios viltys siejamos su biologine terapija? Kokios
yra galimybės ją skirti?
Alergologijoje bronchų astmai ir dilgėlinei gydyti
biologiniai vaistai naudojami seniai. Tik atopiniam dermatitui tokių vaistų nebuvo. Jų laukėme labai ilgai. Praktiškai kiek šį darbą dirbu, tiek ir laukiame. Tik atradus
ir supratus giluminius ligos patogenezės mechanizmus,
atsivėrė galimybės sukurti ir veiksmingus biologinius
vaistus. Šiandien Lietuvoje tokį vaistą – dupilumabą –
turime ir galime skirti tiems pacientams, kuriems visi
anksčiau įmanomi gydymo metodai nepadėjo.
Biologinio vaisto veiksmingumas ir saugumas įrodytas klinikiniuose tyrimuose, tuo įsitikinau ir savo
praktikoje – pacientai Lietuvoje gydomi nuo 2020 metų
vasaros–rudens. Gauti rezultatai iš tiesų labai geri. Sergančius atopiniu dermatitu žmones nustojo varginti niežulys, sumažėjo bėrimas ir kiti požymiai. 20 ir daugiau
metų sergantys pacientai, kurie buvo įpratę visą gyve-
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nimą save draskyti, kasytis, negalėjo patikėti, kad šio
itin nemalonaus ir nevaldomo simptomo nėra. Pagerėjus
odos būklei, pasikeitė jų veido išraiška, nuotaika.
Reikia pastebėti, kad, kalbant apie gydymą, dar ne
viskas išspręsta. Biologinis vaistas yra kompensuojamas suaugusiesiems, o didžiausia sergančiųjų grupė yra
vaikai. Dupilumabo kompensavimo vaikams labai laukiame. O iki tol planuojama, kad vaikai šiuo vaistu bus
gydomi stacionare.
Dupilumabo indikacijos sergantiems atopiniu dermatitu pacientams:
● suaugusiesiems ir paaugliams: dupilumabas skiriamas
gydyti vidutinio sunkumo ir sunkų atopinį dermatitą suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams,
kurie pretenduoja į sisteminį gydymą;
● 6–11 metų vaikams: dupilumabas yra skiriamas gydyti
sunkų atopinį dermatitą 6–11 metų vaikams, kurie pretenduoja į sisteminį gydymą.
Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos ministro įsakymą, dupilumabas skiriamas suaugusiems pacientams,
sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu, kuriems gydymas ciklosporinu yra netinkamas ar kontraindikuotinas.
Vaistą skiria tretinio lygio gydytojas dermatovenerologas arba gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas.
Gydymą kompensuoja Valstybinė ligonių kasa.
Kaip veikia dupilumabas?
Biologinė terapija mus pasiekė giliau suvokus ligos
patogenezės mechanizmą. Dupilumabas – žmogaus kilmės monokloninis antikūnas prieš IL-4 alfa receptorių,
kuris slopina IL-4 ir IL-13 signalą. Jau minėjau, kad būtent šie citokinai yra pagrindiniai, dalyvaujantys žmogaus antro tipo sukelto uždegimo ligos patogenezėje.
Net 80–90 proc. pacientų, sergančių atopiniu dermatitu,
ligos patogenezę lemia antro tipo uždegiminės reakcijos, kurios skatina tokius uždegimo požymius kaip niežėjimą, audinių remodeliaciją, padidėjusią IgE gamybą,
odos barjerinės funkcijos sutrikimus, odos mikrobiotos
pakitimus, uždegiminių ląstelių pritraukimą į audinius.
Dupilumabas blokuoja IL-4 ir IL-13 receptorius, todėl
sumažėja antro tipo uždegimas ir kiti atopinio dermatito
klinikiniai požymiai.
Koks yra gydymo efektyvumo įtakos gyvenimo kokybei ryšys? Kokie naujausių klinikinių tyrimų rezultatai, susiję su vaikų, paauglių ir suaugusiųjų atopinio
dermatito gydymu dupilumabu?
Atlikta daug trečios fazės klinikinių tyrimų (SOLO
1 ir 2, CHRONOS, CAFE), kuriuose dalyvavo suaugę
pacientai, sergantys sunkiu ir vidutinio sunkumo atopiniu dermatitu. Tyrimuose vertintas dupilumabo efektyvumas ir nepageidaujamos reakcijos.

Žurnalo INTERNISTAS priedas ALERGIJA. ASTMA. IMUNOLOGIJA

2021 / 1 (12)

a ien ai ser an s a opiniu der a i u sulau pir o o iolo inio ais o
Jau publikuoti atsitiktinių imčių, dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo trečios fazės klinikinio tyrimo rezultatai, kuriame dalyvavo 6–11 metų vaikai. Tyrimas
įrodė dupilumabo veiksmingumą ir saugumą. Nustatytas aiškiai matomas gydymo efektas, kuris pasireiškė
jau pirmą gydymo mėnesį.
Tiriamieji buvo suskirstyti į 3 grupes. Pirmoji grupė gavo placebą. Antrajai grupei buvo skirta 300 mg
dupilumabo kas 4 savaites. Trečioji grupė buvo suskaidyta į 2 pogrupius: vienas – vaikai, sveriantys iki
30 kg, vartojo 100 mg dupilumabo kas 2 savaites, kitas pogrupis – vaikai, sveriantys daugiau kaip 30 kg,
buvo gydomi 200 mg dupilumabu kas 2 savaites. Visų
grupių tiriamieji buvo tepami vietiniais gliukokortikoidais. Gydymo trukmė – 16 savaičių. Po to dar 12
savaičių tyrimo dalyviai buvo stebimi. Tyrime dalyvavo įvairių rasių vaikai – baltaodžiai, juodaodžiai,
azijiečiai.
Tiriamųjų būklės buvo vertinamos pagal įvairius rodiklius, tarp jų SCORAD, IGA, EASI, POEM, PROMIS
ir kiti. IGA 0–1 balą pasiekė 30–39 proc., EASI 75 pasiekė 60–75 proc. tiriamųjų. Pikinis niežulys NRS pagerėjo daugiau arba buvo lygus 4 balams – 48–61 proc.
visose gydytose dupilumabu grupėse.
Tyrime vertintas ne tik preparato veiksmingumas,
bet ir saugumas, kas itin aktualu vaikams.
Labai svarbu, kad šiame tyrime bendras gydymo sukeltų nepageidaujamų reiškinių skaičius buvo mažesnis
dupilumabo grupėje. Kaip ir kituose tyrimuose vienas
nepageidaujamų reiškinių buvo akių junginės uždegimas (konjunktyvitas). Placebo grupėje konjunktyvitas
buvo stebimas 5 proc., antroje grupėje – 8 proc., o trečioje grupėje – 18 proc. tyrimo dalyvių. Praktikoje ste-
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bime, kad konjunktyvitas pasireiškė tik pirmąsias paras
po dupilumabo suleidimo. Pacientai pažymėjo, kad su
kiekviena injekcija akių uždegimas buvo silpnesnis.
Vartojant dirbtines ašaras, ši problema buvo sėkmingai
išspręsta.
Kaip ir ilgalaikiuose klinikiniuose tyrimuose, infekcijų dažnis dupilumabo grupėje buvo mažesnis, nei placebo grupėje.
Koks yra atopinio dermatito gydymo pagrindas? Ką
patartumėte gydytojams, turintiems pacientų, kuriems
liga sunkiai kontroliuojama?
Atopinio dermatito gydymas yra daugiakomponentis.
Tai ir provokuojančių veiksnių vengimas, ir emolientų
naudojimas, ir uždegimo slopinimas, ir kova su antrine
infekcija. Tai ir sisteminis gydymas, ir naujiena – biologinė terapija dupilumabu.
Svarbi žinia, kad gydymas dupilumabu labai pagerina atopinio dermatito gydymo efektyvumą tiek vaikams,
tiek suaugusiesiems, ir šis gydymas yra saugus. Raginu
gydytojus, kurie turi pacientų, sergančių sunkios eigos atopiniu dermatitu, siųsti pas gydytojus alergologus ir klinikinius imunologus ar gydytojus dermatovenerologus. Raginu žmones, kuriems paskirtas gydymas nėra veiksmingas,
kreiptis dėl jo koregavimo ir galbūt biologinių vaistų
skyrimo, jeigu tam yra atitinkamos indikacijos.
Svarbiausia žinutė pediatrams, šeimos gydytojams –
šiandien turime galimybę padėti sunkiai sergantiems
pacientams.
Dėkojame už pokalbį
Kalbėjosi Natalija Voronaja
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Maisto netoleravimo tyrimai. Kas tai?
Gyd. Agnė Savonytė, prof. Laura Malinauskienė
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Įvadas
Pacientai dažnai klausia alergologų nuomonės apie
netradicinius tyrimus dėl nepageidaujamų reakcijų į
maisto produktus. Tai tokie tyrimai, kaip tėkmės citometrija (nustatomas leukocitų kiekio pokytis po kontakto su maisto produktu), specifinių maisto produktams
imunoglobulinų G (IgG) arba IgG4 antikūnų tyrimas,
įodinė provokacija ir neutralizacija maisto produktais,
plaukų analizė, elektroderminis tyrimas ir taikomoji kineziologija. Kai kuriais atvejais šių tyrimų metodika patvirtinama laboratoriniais tyrimais, tačiau trūksta įrodymų dėl jų rezultatų ir ryšio su patologinėmis būklėmis.
Daugumai testų trūksta biologinio patikimumo.
Netradicinius tyrimus, susijusius su maisto produktais, dažnai atlieka alternatyviosios medicinos specialistai, tačiau kartais juos rekomenduoja ir gydytojai. Kai
kuriuos tyrimus pacientai gali atlikti nekontaktuodami
su gydytoju, pavyzdžiui, išsiųsti savo tiriamąją medžiagą (sausąjį kraujo lašą) maisto produktų analizei (IgG
antikūnams nustatyti) [1, 2] arba plaukus plaukų analizei [3]. Pacientai dažnai teiraujasi alergologų nuomonės apie šiuos tyrimus, o jei yra juos atlikę – ir interpretacijos. Apie šiuos netradicinius tyrimus alergologai
turėtų žinoti ir mokėti paaiškinti jų principus, pagrįsdami moksliniais tyrimais.

ALCAT testas
Šį tyrimą pristatančios kompanijos teigia, kad pagrindinis tyrimo principas – suaudrinti leukocitus maistu,
kad būtų galima nustatyti tuos, kurie gali sukelti potencialiai kenksmingas imuninės sistemos reakcijas [4]. Ši
technologija, naudojant tėkmės citometriją, išmatuoja
ląstelių dydžių procentinį pokytį prieš maisto produktą
ir jo pavartojus [4]. Remiantis šiuo rezultatu, pritaikoma šalintinė dieta – iš maisto raciono pašalinami maisto
produktai, kurie suaktyvina imuninę sistemą. Kompanijų teigimu, tokia dieta turėtų palengvinti įvairių negalavimų simptomus, pavyzdžiui, virškinimo trakto, odos,
neurologinius, kvėpavimo takų ir kitus [4].
Interneto svetainėse, kurios reklamuoja šį tyrimą,
cituojamos publikacijos, siekiant įrodyti ALCAT testo
naudingumą, tačiau beveik visos jų pateiktos tik kaip
santraukos, o ne straipsniai, kurie būtų paskelbti recen-
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zuojamuose žurnaluose. Dėl įrodymų trūkumo negalima objektyviai įvertinti pateiktos informacijos. Galbūt
šis tyrimas padeda tiksliai pamatuoti leukocitus, tačiau
neaišku, ar jų kiekio / dydžio pokyčiai po kontakto su
maistu yra fiziologiniai ar patologiniai (galintys nulemti
ligą).
ALCAT testo apžvalgoje teigiama, kad nors matavimo prietaisas yra patvirtintas, nėra duomenų apie jo kokybę, jautrumą, specifiškumą, matavimo ribas ar techninius parametrus vertinant maisto netoleravimą [5].
Naujausioje apžvalgoje pabrėžiama, kad ALCAT testų sistema kol kas remiasi teiginiais, kuriems trūksta
mokslinių ir klinikinių veiksmingumą patvirtinančių
įrodymų [6].

Maisto IgG tyrimas
IgG ir IgG4 antikūnų tyrimas maisto produktams
atliekamas tokiu principu kaip ir alergologinis specifinių IgE antikūnų tyrimas. Tyrimai atliekami laboratorijose, todėl nėra pagrindo abejoti jų pagrįstumu ir
patikimumu. Tačiau IgG antikūnų testus reklamuojantys atstovai klaidingai teigia, kad maisto produktų IgG
matavimas nustato jautrumą maistui esant maisto netoleravimui ir tam tikroms patologinėms būklėms (pavyzdžiui, aknei, egzemai, pilvo pūtimui, nuovargiui,
dirgliosios žarnos sindromui, sąnarių skausmui, migrenai, kvėpavimo takų problemoms, ausų infekcijoms,
sinusitui ir kitoms) [1, 2]. Iš tiesų IgG antikūnų susidarymas prieš vartojamus maisto produktus yra įprastas imunologinis reiškinys [7, 8]. IgG antikūnai maisto
produktams nustatomi visiems sveikiems žmonėms,
kurie vartoja tuos produktus. Šių antikūnų susidarymas
yra susijęs su maisto desensibilizacijos ar tolerancijos
vystymusi [8–11].
Tiek Europos alergijos ir klinikinės imunologijos akademija, tiek Amerikos alergijos, astmos ir imunologijos
akademija teigia, kad specifiniai maistui IgG4 antikūnai
neparodo alergijos maistui ar netoleravimo, o tiesiog fiziologiškai atsiranda po kontakto su maisto produktu [7,
12]. Taigi IgG4 tyrimas su maisto produktais laikomas
nereikšmingu laboratorinei alergijos maistui ar netoleravimo diagnostikai ir neturėtų būti atliekamas dėl skundų,
susijusių su maisto netoleravimu. Netinkamai atliekant šį
tyrimą, padidėja klaidingų diagnozių tikimybė, skiriami
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netikslingi mitybos apribojimai, kurie gali pabloginti paciento gyvenimo kokybę [13].

Provokacijos ir neutralizacijos tyrimas
Atliekant šią procedūrą, jautrumas maistui nustatomas injekuojant maisto produktų ekstraktus į odą ir
bandant išprovokuoti buvusius simptomus, kurie susiję
su maistu. Po pirmos dozės suleidžiama antra, siekiant
neutralizuoti įvykusią reakciją [14, 15].
Mažai tikėtina, kad nedidelis suleidžiamo maisto
produkto kiekis galėtų išprovokuoti netoleravimo simptomus. Nėra patikima, kad per trumpą laiką tos pačios
medžiagos injekcija galėtų neutralizuoti išsivysčiusią
reakciją.
Keliuose dvigubai akluose tyrimuose buvo tiriama
žmonių reakcija į maisto produktų ekstraktų ir fiziologinio tirpalo injekcijas [14, 15]. Tiriamieji prieš tyrimą
skundėsi maisto netoleravimo simptomais. Išvadose teigiama, kad provokacijos ir neutralizacijos tyrimas neturi mokslinio pagrįstumo ir gauti rezultatai priklausė nuo
žmonių įtaigos ir atsitiktinumo. Jie neturėtų būti naudojami priimant diagnostinius ir gydymo sprendimus.

Plaukų analizė
Plaukų analizė siūloma kaip priemonė vertinant
maisto produktų ir kitų medžiagų netoleravimą [3].
Laboratorijos metodika nėra aprašoma, tik paaiškinta,
kad plaukų mėginiai yra tikrinami pagal duomenų bazę.
Teigiama, kad žmonės, kuriems tam tikrų medžiagų netoleravimas yra 85 proc. ir didesnis, jaučia simptomus,
tokius kaip galvos skausmas, pykinimas, pilvo pūtimas,
skrandžio spazmai, viduriavimas, vidurių užkietėjimas,
odos sutrikimai ar nuolatinis nuovargis. Autoriai teigia,
kad pakeitus mitybą šie simptomai sumažėja ar visai išnyksta.
Nėra jokių paskelbtų tyrimų apie pacientų savijautą
pakeitus mitybą, remiantis plaukų analizės rezultatais.
Atliktas tik vienas tyrimas, kuriame plaukų mėginiai
buvo siųsti į kelias skirtingas laboratorijas [16]. Šio tyrimo išvadose teigiama, kad laboratorijose buvo gauti
skirtingi rezultatai, stebima netiksli diagnostika [16].

Elektroderminis testavimas (EG, Vega testas)
Atliekant tyrimą, vienoje rankoje laikomas pasyvus
elektrodas, o kitoje – aktyviu elektrodu matuojami elektrinės varžos parametrai ir stebima organizmo reakcija
į tam tikrus dirgiklius. Teigiama, kad, esant pakitimams
organizme, kompiuterio ekrane stebimas rezonansinis
atsakas [17–19]. Šio tyrimo atstovai teigia, kad Vega
testas gali nustatyti ne tik jautrumą maistui, bet ir būti
naudojamas vietoj IgE tyrimo [20]. Tai gali kelti pavo-
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jų, nes, Vega testu nenustačius tikros alergijos maisto
produktams ir grąžinus juos į paciento dietą, galima
anafilaksinė reakcija. Nėra aprašytų tyrimų, vertinančių
šį metodą nustatant maisto produktų netoleravimą, tačiau 2 tyrimuose buvo lyginamas Vega testas su įkvepiamųjų alergenų tyrimais. Jų išvadose teigiama, kad
Vega testas yra nepatikimas ir neefektyvus įkvepiamųjų
alergenų diagnostikai ir atopinėmis ligomis sergantiems
žmonėms tirti [18, 19].

Taikomoji kineziologija
Jautrumas maistui vertinamas pacientui laikant buteliuką su tiriamu maisto produktu vienoje rankoje, o kita
ranka laikoma ištiesta. Tuomet tyrėjas ištiestą paciento
ranką spaudžia žemyn ir įvertina rankos silpnumą, kuris
parodo jautrumą tiriamam maisto produktui [21].
Viename tyrime pacientai buvo vertinami naudojant 12 buteliukų mėginių, kuriuose buvo įvairių
maisto produktų ekstraktų [21]. Tyrėjui nurodžius,
kad teigiama reakcija nustatyta į vieną ar daugiau mėginių, jų buvo paprašyta įvertinti buteliukus, nežinant,
kokios medžiagos juose yra (maisto produktų ekstraktai ar fiziologinis tirpalas). Su etiketėmis pažymėtais
buteliukais 6 pacientai teigiamai reagavo į pieną. Kai
šiems 6 pacientams buvo duota 12 nežinomo turinio
buteliukų, kuriuose buvo pienas, teigiamai sureagavo
tik 1 pacientas. Tarp kitų 14 pacientų, kurie neigiamai
reagavo į pieną matydami buteliukų etiketes, 4 teigiamai sureagavo atliekant aklą tyrimą. Pacientams, kuriems tyrimo metu matant buteliukų etiketes nustatyta
teigiama reakcija, atliekant aklą tyrimą tik 16 proc.
pakartotinai parodė teigiamą rezultatą. Tiems, kuriems reakcijų atvirojo testo metu nebuvo, 16 proc.
nustatyti teigiami rezultatai aklo tyrimo metu. Fiziologinis tirpalas teigiamas reakcijas sukėlė 18 proc.
tiriamųjų.
Kitame šios metodikos tyrime dalyvavo 51 tiriamasis ir 2 kineziologai. Rezultatai buvo stebimi rankiniu dinamometru. Bandymas atliktas su fiziologiniu
tirpalu ir medžiaga, kuri dirgina odą – hidroksilamino
hidrochloridu (NH3OH). Šio tyrimo rezultatai buvo visiškai atsitiktiniai [22].
Literatūros apžvalgoje kalbant apie taikomąją kineziologiją, prieita prie išvados, kad trūksta įrodymų,
kurie patvirtintų šios metodikos tikslumą ir efektyvumą [23].

Kaip apsispręsti pacientams?
Daugelio žmonių gyvenimo kokybė blogėja, kai gydytojai negali tiksliai diagnozuoti ar išgydyti tam tikrų
ligų. Ieškodami papildomos pagalbos, jie kreipiasi į asmenis, kurie teigia, kad dauguma negalavimų sukelia
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dimo, todėl pacientai turi susimokėti patys. Jei, nepaisant šioje apžvalgoje pateiktos informacijos, žmonės vis
dar tiki tokiais tyrimais ir yra pasiruošę už juos mokėti,
nebijo gresiančių neigiamų padarinių, turbūt belieka
pripažinti, kad medicinoje yra daug dalykų, kurių iki
galo nesuprantame. Viskas, ką mes, gydytojai, galime
padaryti, yra pateikti patvirtintą informaciją bei savo
nuomonę, gerbti paciento teisę rinktis.

netinkama mityba. Jie siūlo aukščiau aprašytus tyrimus,
kurie, jų nuomone, padeda nustatyti jautrumą maisto
produktams. Remiantis tokių tyrimų rezultatais, parenkama dieta, kurios laikantis turėtų sumažėti ar išnykti
žmogų varginantys simptomai. Daugelis pacientų po
šių tyrimų pasijunta geriau, nes jiems sukuriama iliuzija apie rastą diagnozę ir skiriamas gydymas, kuris
paremtas placebo efektu. Pacientai gali jaustis geriau
pakeitę mitybą dėl įvairių priežasčių, nesusijusių su jų
tyrimų rezultatais. Šios apžvalgos tikslas – informuoti, kad aprašyti tyrimai nėra patvirtinti profesionalių
medikų. Jie ne tik neteikia naudos, bet ir yra žalingi,
nes sudarant naują dietą pašalinami maisto produktai,
kuriems tariamai nustatytas netoleravimas. Tai gali sukelti mitybos sutrikimus ir jos nepakankamumą. Be to,
nenustačius alergijos maisto produktams ir leidus juos
vartoti, sukeliama alerginių reakcijų ir net anafilaksijos
rizika.
Pristatyti tyrimai ir konsultacijos su juos propaguojančiais specialistais yra brangūs ir dažniausiai nėra
kompensuojami valstybinio ar privataus sveikatos drau-

Straipsnyje aprašyti netradiciniai alergijos ar maisto
netoleravimo tyrimai nėra įrodyti kaip tinkami diagnostikai. Daugeliu atvejų jų atlikimo metodika ar gauti rezultatai yra paneigti tolesnių mokslinių tyrimų. Jiems trūksta biologinio patikimumo ir nė vienas tyrimas nebuvo
įrodytas kaip tinkamas diagnozuojant alergines ligas ar
maisto netoleravimą. Kol tie, kurie reklamuoja šiuos tyrimus, negali įrodyti jų naudos patikimais ir atkartojamais
moksliniais tyrimais, jų rekomendavimui pacientams negalima pritarti [24].
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Tikrosios nepageidaujamų reakcijų
į vietinius anestetikus priežastys
Gyd. Simona Kašinskaitė

ie u os s ei a os o sl uni ersi e o edi inos a ade i os I unolo i os ir aler olo i os lini a
1 len el Vietinių anestetikų klasifikacija į amidų ir esterių grupes [7]

Įvadas
Inkai nuo seno kramtė kokainmedžio lapus ne tik dėl
stimuliuojamojo jų poveikio, sukeliančio klausos ir regos
haliucijas, bet ir dėl vietinės anestezijos [1]. 1884 metais
Carlas Kolleris pirmasis panaudojo kokainą kaip vietinį
anestetiką akių chirurgijoje. Jis pastebėjo, kad kokainas sukelia ragenos nejautrą [2]. Šis atradimas sukėlė revoliuciją
odontologijos, oftalmologijos, chirurgijos ir anesteziologijos srityse. Vėliau kokainas buvo naudojamas kaip vietinis
anestetikas, tačiau pastebėti nepageidaujami jo reiškiniai.
Buvo aprašytos net kelios pacientų mirtys [3]. 1904 metais
Alfredas Einhornas pagamino pirmąjį priimtiną sintetinį
vietinį anestetiką – prokainą. Jis buvo pavadintas novokainu, tapo sinonimu vietinei anestezijai ir daugiau nei 40
metų buvo plačiausiai naudojamas vietinis anestetikas pasaulyje [4]. Pirmoji alerginė reakcija literatūroje aprašyta
1920 metais – Mookas aprašė pasireiškusį bėrimą odontologui, kuriam išsivystė kontaktinis rankų dermatitas naudojant esterių grupės vietinį anestetiką apoteziną, prokaino
giminaitį. Įsijautrinimas buvo įrodytas odos mėginiais, o
dermatitas išnyko nustojus naudoti apoteziną [5].
Po esterių grupės vietinio anestetiko atsiradimo ir naudojimo klinikinėje praktikoje literatūroje pasirodė pranešimų apie jų sukeliamas alergines reakcijas. Dauguma šių
reakcijų pasireiškė odos ar gleivinių paraudimu, edema.
Kartais stebėti sunkesni simptomai, pavyzdžiui, anafilaksijos simptomai ir požymiai [6]. Tuo metu esterių grupės
vietiniai anestetikai buvo vieninteliai naudojami klinikinėje praktikoje, kol Lofgrenas 1943 metais atrado amidų
grupės vietinius anestetikus [6]. Alerginių reakcijų į vietinius anestetikus skaičius labai sumažėjo 1950 metais.
Manoma, kad tai tiesiogiai susiję su amidų grupės vietinių
anestetikų įdiegimu klinikinėje praktikoje. Alerginio tipo
reakcijos į amidų junginius yra labai retos, tačiau literatūroje pateikiama pranešimų, patvirtinančių tokio reiškinio
egzistavimą [6].
Tad kodėl kalbant apie tikrąją alergiją vietiniams
anestetikams visuomenė ir gydytojai specialistai situaciją
suvokia skirtingai? Visuomenė mano, kad vietiniai anestetikai yra dažna alerginių reakcijų priežastis, o gydytojai
specialistai žino, kad šie preparatai yra vaistų sąrašo, sukeliančių tikrąsias alergines reakcijas, apačioje.
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Amidai

Esteriai

Trumpai veikiantys

Prokainas

Lidokainas

Tetrakainas

Vidutiniškai veikiantys

Benzokainas

Prilokainas

Kokainas

Mepivakainas
Artikainas
Lidokainas su epinefrinu
Ilgai veikiantys
Bupivakainas
Šiame straipsnyje panagrinėsime nepageidaujamų reakcijų į vietinius anestetikus kilmę ir galimas priežastis.

Cheminė vietinių anestetikų struktūra ir klasifikacija
Vietinių anestetikų molekulinę struktūrą sudaro lipofilinis aromatinis žiedas, sujungtas su hidrofiline amino grupe
ryšiu, kuris lemia vietinių anestetikų klasifikaciją į esterių,
amido, ketono ir eterio grupes [1]. Klinikinėje praktikoje
naudojami vietiniai anestetikai priklauso 2 grupėms – amidų arba esterių. Esterių grupei priskiriami kokainas, prokainas, tetrakainas, benzokainas ir chloroprokainas. Amidų grupei priklauso lidokainas, mepivakainas, etidokainas,
prilokainas, bupivakainas ir dibukainas (vietiškai ant odos
naudojamas vietinis anestetikas). Vietinių anestetikų klasifikacija pateikiama 1 lentelėje [7, 8].

Vietinių anestetikų veikimo mechanizmas,
metabolizmas, klinikinio panaudojimo būdai
Vietiniai anestetikai sukelia anesteziją blokuodami nervų
laidumą, t. y. stabdydami nervinius aferentinius signalus į
smegenis. Nervų laidumo blokada gaunama grįžtamai sujungiant vietinį anestetiką su natrio jonų kanalais neuronų
membranoje, taip sustabdant potencialo formavimąsi [9].
Esterių grupės vietiniai anestetikai greitai hidrolizuojami kraujyje plazmos cholinesterazių. Išimtis yra kokainas,
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kurio metabolizmas lėtesnis ir vyksta kepenyse. Esterių
grupei priklausantys vietiniai anestetikai yra paraaminobenzoinės rūgšties (PABA, angl. para-aminobenzoic
acid) derivatai ir PABA yra tarpinis esterių grupės vietinių
anestetikų metabolitas – gerai žinomas alergenas. Dėl to
tarp esterių grupės preparatų yra kryžminių reakcijų rizika [6, 10]. Amidų grupės vietiniai anestetikai metabolizuojami kepenyse ir šalinami per inkstus, nėra susiję su
PABA [10].
Vietiniai anestetikai skiriasi veikimo trukme, o tai priklauso nuo keleto veiksnių. Pirma, nuo jų afiniteto plazmos baltymams – kuo vietinis anestetikas geriau geba
prisijungti prie baltymo, tuo jo veikimo laikotarpis yra
ilgesnis. Pavyzdžiui, bupivakainas jungiasi su baltymais
95 proc., palyginti su 55 proc. mepivakaino jungimųsi, tai
lemia jų nervų blokados trukmės skirtumus. Anestezijos
trukmei įtaką daro laikas, per kurį vietinis anestetikas išlieka arti neurono, o tai priklauso nuo gebėjimo tirpti riebaluose. Poveikio trukmė taip pat priklauso ir nuo aplinkinių
kraujagyslių vazodilatacijos. Savaime vietiniai anestetikai sukelia kraujagyslių išsiplėtimą. Dėl šios priežasties į
vietinių anestetikų preparatus pridedamas vazopresorius,
dažniausiai epinefrinas (taip sulėtinama vietinio anestetiko
absorbcija ir pailginama anestezijos trukmė). Pavyzdžiui,
vartojant be vazopresorių, lidokainas pats savaime sutrumpina veikimo trukmę, nes išplečia vietinę kraujagyslę, o
mepivakainas ir bupivakainas – ne, todėl lidokainas naudojamas atliekat trumpai trunkančias procedūras [10].
Lidokainas – plačiausiai naudojamas dermatologijos
praktikoje. Jis veikia greitai (<1 min.) ir veikimo trukmė
yra vidutinė (30–120 min.). Šiuo metu dažniausias vietinis anestetikas naudojamas lokaliai ant odos ir gleivinių
[11–13].
Mepivakainas – amidų grupės vietinis anestetikas. Jis veikia greitai, o poveikis tęsiasi 30–120 min. Kaip ir lidokainas,
mepivakainas yra metabolizuojamas kepenyse [12, 13].
Bupivakainas – amidų grupės vietinis anestetikas, kuris
pradeda veikti lėčiau (5–8 min.) ir poveikis trunka ilgiau
(2–4 val.). Jis tinkamas naudoti atliekant ilgai trunkančias
procedūras. Bupivakainas gali sukelti kardiotoksinį poveikį, todėl reikalingas papildomas dėmesys pacientams, kurie vartoja beta blokatorius ar digoksiną [12, 13].
Artikainas – amidų grupės vietinis anestetikas, turintis
unikalią struktūrą. Jo sudėtyje yra tiofeno žiedas, kuris didina tirpumą riebaluose, ir papildoma esterio grupė, dėl ko
metabolizuojamas kepenyse ir plazmoje. Tokiu būdu išsivysto mažiau sisteminių toksinių reakcijų. Artikainas veikia greitai (veikimo pradžia – 2–4 min.), o poveikis trunka
30–120 min. [13, 14].
Prokainas – esterių grupės vietinis anestetikas, kuris
pradeda veikti per 5 min. ir poveikis trunka tik 30–60 min.
[11, 13].
Medicinoje vietiniai anestetikai naudojami atliekant
vietinę ir regioninę nejautrą, gali būti naudojami gydant
ūminį ir lėtinį skausmą. Vietiniai anestetikai naudojami
labai plačiai – anesteziologijoje, chirurgijoje, odontolo-
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2 len el Ne IgE sukeliamų reakcijų tipai [28]
1. Psichomotorinis atsakas
Vazovagalinė reakcija
Hiperventiliacija ar panikos ataka
Endogeninė simpatinė stimuliacija
2. Nepageidaujamos reakcijos dėl kartu skiriamų
kitų preparatų
Priedai ir konservantai
Alergija lateksui
Alergija antibiotikams
3. Atsakas į traumą atliekant procedūrą
4. Lėtojo tipo padidėjusio jautrumo reakcijos
gijoje, oftalmologijoje, akušerijoje ir kitur, todėl su jais
per savo gyvenimą susiduria beveik kiekvienas žmogus
[15]. Vietinių anestetikų yra įvairių formų – gelių, tepalų,
purškalų, skysčių, injekuojamųjų tirpalų. Jie gali būti naudojami lokaliai ant odos, gleivinių, medikamentuose nuo
ryklės skausmo, kremuose nuo hemorojaus, niežulį mažinančiuose kremuose ir kitur [16, 17].
Šiandien esterių grupės vietiniai anestetikai jau nėra
pakuojami į odontologinius vienadozius preparatus ir klinikinėje praktikoje naudojami retai, išskyrus benzokainą,
randamą preparatuose, skirtuose teptis ant odos, gleivinių [10].

Nepageidaujamos, tačiau ne alerginės reakcijos
Kalbant apie vietinių anestetikų sukeliamas nepageidaujamas reakcijas, reikėtų pradėti nuo to, kad pacientai
prieš atliekamas procedūras gydytojo ar odontologo kabinete jaučia nerimą. Yael Nir ir bendraautorių atliktame
tyrime buvo apklausta 400 atvykusių į kliniką skiepytis
asmenų. Iš apklaustųjų 22 proc. teigė, kad bijo injekcijos,
o 8,2 proc. jautė nepagrįstai didelę baimę [18]. Kitame
tyrime, atliktame Norvegijos mokykloje, buvo apklausti
1 385 18 metų mokiniai – net 17 proc. jautė didelę baimę
prieš injekcijas, reikalingas atliekant odontologines procedūras [19].
Nepageidaujamos, bet ne alerginės kilmės reakcijos
dažniausiai įvyksta dėl simpatinės stimuliacijos, psichomotorinio sujaudinimo, vazovagalinės reakcijos ar vaisto
toksinio efekto (2 lentelė).
Simpatinė stimuliacija pacientams pasireiškia tachikardija, padidėjusiu kraujospūdžiu, nerimu, širdies plakimu.
Tai pasireiškia dėl endogeninių katecholaminų atsipalaidavimo organizme, kaip reakcija į skausmą [20, 21]. Psichomotorinės reakcijos – su nerimu ir hiperventiliacija
susijusios reakcijos, kurios pasireiškia dusuliu ir tachikardija, parestezijomis, galvos svaigimu, širdies plakimu ar
tiesiog negerumo jausmu [22, 23]. Vazovagalinė sinkopė –
dažniausiai pasireiškia bradikardija, odos bei gleivinių
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išblyškimu. Tuo ji skiriasi nuo alerginės kilmės reakcijų,
kurioms būdingas odos paraudimas.
Svarbu nepamiršti, kad į daugumos vietinių anestetikų, kurie yra naudojami klinikinėje praktikoje, sudėtį įeina ir vazokonstrikcinių medžiagų, dažniausiai epinefrino.
Epinefrinas, vartojamas kartu su vietiniais anestetikais,
sukelia aplinkinių kraujagyslių spazmą, prailgina vietinių anestetikų poveikį bei sumažina jų sisteminį poveikį
[7]. Šiuos preparatus suleidus į tankų kraujagyslių tinklą
turinčią burnos gleivinę, gali pasireikšti epinefrino poveikis kardiovaskulinei sistemai – pacientas gali jausti
širdies plakimą, gali pasireikšti tachikardija, aritmija, hipertenzija, tremoras, galvos skausmas, nerimas. Pacientui galima ir vazovagalinė reakcija, panikos ataka ar kita
reakcija, nesusijusi su imuninės sistemos atsaku į vietinį
anestetiką [6, 7].
Pats vietinis anestetikas gali sukelti sisteminį toksinį poveikį – tai sunkiausias galimas nepageidaujamas poveikis.
Išsivysčius tokiai reakcijai, pažeidžiamos centrinė nervų ir
širdies bei kraujagyslių sistemos. Reakcija pirmiausia pasireiškia centrinės nervų sistemos dirginimo reiškiniais –
parestezijomis, vaizdo ir klausos haliucinacijomis, traukuliais, vėliau sutrinka kraujagyslių sistemos veikla, galinti
sukelti asistoliją. Tokia reakcija gali pasireikšti suleidus
vietinio anestetiko į kraujagyslę, panaudojus per didelę
vaistų dozę ar esant sutrikusiam metabolizmui organizme
[1, 24–26].
Vietinė toksinė reakcija yra susijusi su tiesioginiu preparato suleidimu ir dažniausiai pasireiškia skausmu. Tai
paprastai siejama su netinkama injekcijos technika, audinių pažeidimu ir su tuo susijusiomis komplikacijomis, pavyzdžiui, hematoma, infekcija, nervų struktūrų pažeidimu
ar net išemine nekroze [13, 27].
Pacientas, patyręs kurią nors vieną šių reakcijų, dažnai mano ar yra įtikinamas, jog yra alergiškas vietiniams
anestetikams. Tačiau dauguma reakcijų į vietinius anestetikus yra nepageidaujamos, tačiau ne alerginės kilmės reakcijos [28].

Alerginės reakcijos
Literatūros duomenimis, nuo IgE priklausomos reakcijos yra rečiausios nepageidaujamos reakcijos į vietinius
anestetikus. Reikia pabrėžti, kad, pradėjus klinikinėje
praktikoje plačiai naudoti vietinius anestetikus, literatūroje buvo aprašytos ir alerginės kilmės reakcijos. Dauguma
jų išsivystė pavartojus esterių grupės preparatus ir buvo
siejamos su šios grupės vaistais ir sudedamosiomis jų dalimis.
Vietiniai anestetikai gali sukelti dviejų tipų imuninės
kilmės reakcijas:
● sukeltas IgE – I tipo padidėjusio jautrumo reakcijos;
● sukeltas T limfocitų – IV tipo reakcija pagal Gellą ir
Coombsą [29, 30].
Greitojo tipo reakcijos (I tipo) paprastai išsivysto per
kelias minutes, retai – praėjus daugiau nei 1 val. nuo vaisto
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pavartojimo. Būdingiausi simptomai yra dilgėlinė, angioedema, bronchospazmas, virškinimo trakto simptomai (pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmas), anafilaksija ar anafilaksinis šokas [31].
Uždelsto tipo (IV tipo) reakcijos šiuo atveju dažniausiai
pasireiškia kaip alerginis kontaktinis dermatitas naudojant vietinius anestetikus ant odos, tačiau ir po injekcijos
gali pasireikšti lokali audinių edema, pažeidimas [32–34].
Kontaktinis dermatitas dažniausiai pasireiškia praėjus 24–
72 val., retais atvejais – kelioms valandoms po kontakto
[35]. Šio tipo reakcijos į vietinius anestetikus dažnesnės
nei I tipo reakcijos [1].
Remiantis turimais duomenimis, tikros IgE sukeltos reakcijos patvirtinamos retai – <1 proc. visų nepageidaujamų reakcijų atvejų į vietinius anestetikus [36–38]. Vėliau
tą patvirtino ir Bhole su bendraautoriais, atlikę visų publikacijų, paskelbtų nuo 1951 iki 2011 metų, metaanalizę.
Nustatyta, kad tokių pacientų (dokumentuotų ir pagrįstų
diagnostikos procedūromis) yra 0,97 proc. tarp visų ligonių, kuriems įtariamas padidėjęs jautrumas vietiniams
anestetikams [28]. 2018 metais Trautmann su bendraautoriais aprašė 20 metų patirtį vienoje Vokietijos alergologijos
klinikoje, kurioje buvo išanalizuoti 402 pacientų klinikinės situacijos, kai reakcija pasireikšdavo per 30 min. po
vietinių anestetikų vartojimo. 2 tiriamiesiems (0,5 proc.)
įodiniais mėginiais buvo nustatytas įsijautrinimas vietiniams anestetikams. Iš 29 pacientų, kuriems buvo pasireiškusi dilgėlinė su arba be angioedemos, 14 buvo nustatytas
spontaninės dilgėlinės epizodas, o 13 – įsijautrinimas kitoms kartu vartotoms medžiagoms [39]. Kvisselgaard su
bendraautoriais 2017 metais pasidalijo 5 metų darbo patirtimi regioninėje Danijos klinikoje, kurioje ištyrė 164 pacientus. Visiems pacientams buvo įtariama greitojo tipo
alerginė reakcija į vietinius anestetikus. Po atliktų 189
provokacijų, naudojant vietinius anestetikus, nė vienam
pacientui įsijautrinimo nebuvo nustatyta [40].
Apibendrinus duomenis, galima teigti, kad IgE sukeliamos reakcijos į vietinius anestetikus yra retos ir patvirtinamos iki 1 proc. asmenų, kuriems įtariamas įsijautrinimas
šiems medikamentams. Amidų grupės vietiniai anestetikai
sudaro mažą dalį šių reakcijų [15].
Nagrinėjant reakcijas į vietinius anestetikus, buvo pastebėtos kryžminės reakcijos tarp esterių grupės preparatų, bet amidų grupėje – tik pavieniai klinikiniai atvejai.
Esterių grupės vietiniai anestetikai yra PABA derivatai,
o tai žinomas alergenas, kuris buvo plačiai naudojamas
losjonuose, kosmetikoje, kremuose nuo saulės. Yra žinoma, kad tokiu būdu žmogus gali įsijautrinti šiam alergenui ir reaguoti į esterių grupės anestetikus [41]. PABA
buvo naudojamas ir sukėlė daug alerginio bei fotoalerginio kontaktinio dermatito atvejų 1950–1960 metais
(4 proc. – Amerikos populiacijos), todėl nuo to laiko yra
beveik nebenaudojamas [42].
Kai kurių autorių duomenimis, alerginės reakcijos į vietinius anestetikus yra siejamos su tirpaluose naudojamais
konservantais (parabenais) arba antioksidantais (sulfitais)
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[43]. Parabenų, kaip konservantų, yra daugiadoziuose vietinių anestetikų flakonuose – padeda išvengti užteršimo
ir bakterijų dauginimosi. Šie konservantai daugiau nebenaudojami vienadoziuose odontologiniuose preparatuose.
Sulfitai, kaip antioksidantai, yra naudojami tik tada, kai į
vietinių anestetikų sudėtį įeina vazopresoriai epinefrinas
ar levonordefrinas [10].

Kitos nepageidaujamų reakcijų priežastys
Pacientui įtariant alerginę reakciją vietiniam anestetikui, reikėtų nepamiršti ir kitų alergenų, su kuriais jis gali
susidurti įvairių procedūrų metu. Reakcijos priežastys gali
būti ir kiti vartojami vaistai, tokie kaip antibiotikai ir analgetikai, lateksas ir chlorheksidinas. Lateksas ir chlorheksidinas sukelia IgE medijuotas reakcijas perioperacinėje
aplinkoje. Literatūroje yra aprašytų klinikinių atvejų, kai
jie buvo patvirtinti kaip reakcijos priežastis, nors buvo įtariama vietinių anestetikų reakcija. Ištyrus 135 pacientus,
kuriems buvo įtarta vietinių anestetikų sukelta alerginė
reakcija, 7 proc. buvo diagnozuotas įsijautrinimas kitai
medžiagai, 5 iš 10 pacientų – chlorheksidinui, 3 iš 10 pacientų – lateksui [44].
Wongas su bendraautoriais aprašė įdomų klinikinį atvejį, kai pacientei buvo įtarta reakciją į vietinį anestetiką, o
pasitvirtino C1 esterazės inhibitoriaus stoka. Paveldimosios ar įgytosios C1 esterazės inhibitoriaus trūkumo formos yra labai retos, tačiau reakcijas gali sukelti intervencinės procedūros, todėl apie jas nereikėtų pamiršti [45].
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Apibendrinimas
Dauguma pasireiškiančių reakcijų į vietinius anestetikus yra ne alerginės kilmės, tačiau, remiantis vien paciento
anamneze, jos gali būti klaidingai įvertinamos kaip imuninės kilmės reakcijos ir ateityje apsunkinti procedūrų atlikimą, kai galėtų būti panaudotas vietinis anestetikas.
Alerginės reakcijos į šiuos preparatus yra retos. Remiantis
literatūros duomenimis, šios reakcijos buvo dažnesnės klinikinėje praktikoje naudojant esterių grupės vietinius anestetikus, kuriems būdingos ir kryžminės reakcijos tarpusavyje.
Klinikinėje praktikoje plačiau naudojant amidų grupės vietinius anestetikus, alerginių reakcijų sumažėjo. Atsižvelgiant į
tai, kad reakcijas gali sukelti įvairūs priedai, naudojami preparatuose, praktikoje vis dažniau naudojami viendoziai vietiniai
anestetikai. Juose nėra konservantų, o tai dar labiau sumažina
alerginių reakcijų tikimybę. Nereikėtų pamiršti, kad atliekant
procedūras yra naudojami ir kiti medikamentai ar medžiagos
(antibiotikai, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, lateksas ar
kt.), galintys sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas.
Įtarus reakciją į vietinius anestetikus ar abejojant dėl reakcijos kilmės, pacientą derėtų siųsti konsultuotis su alergologu ir klinikiniu imunologu, kuris galėtų patvirtinti ar
paneigti tikrąjį įsijautrinimą vietiniam anestetikui.
Pacientui nereikėtų minėti termino alergija, kol jis nėra
ištirtas ir liga jam nėra patvirtinta. Klinikinė praktika rodo,
kad kai kuriems pacientams vengiama skirti vietinius
anestetikus dėl pasireiškusios vazovagalinės reakcijos reakcijos anamnezėje.
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Nosies provokacinis tyrimas ir alerginio
rinito gydymo įnosiniu azelastino ir
flutikazono deriniu įtaka astmos eigai
Gyd. Linas Griguola
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1 len el NPT kontraindikacijos [3]

Alerginis rinitas – viena labiausiai paplitusių ir šiuolaikinę visuomenę varginančių ligų. Įvairių skaičiavimų
duomenimis, pasaulyje net 500 mln. žmonių vargina
alerginio rinito simptomai. Dažnai alerginiu rinitu sergantys pacientai kartu serga astma, atopiniu dermatitu,
rinosinusitu, depresija ir kitomis ligomis [1, 2]. Kartu
šios ligos yra didelė našta tiek pacientui, tiek sveikatos
sistemai, ekonomikai [3]. Tinkamai parinktas gydymas ir
tiksli diagnostika yra pamatas siekiant tinkamai valdyti
šias ligas.
Alerginis rinitas diagnozuojamas remiantis paciento anamnezės, fizinio ištyrimo duomenimis ir įvairiais
alergijų tyrimais. Dažniausiai praktikoje naudojami ir
žinomiausi alergijų tyrimai yra odos dūrio mėginiai ir
serumo specifinių alergenams imunoglobulinų E (sIgE)
nustatymas. Dilgėlinės, ūminio atopinio dermatito atvejais ar po kai kurių vaistų vartojimo odos dūrio testai
yra neinformatyvūs, o sIgE gali rodyti kliniškai nereikšmingą sensibilizaciją. Jei tradiciniai tyrimo metodai nėra labai informatyvūs ir / ar tyrimų rezultatai
nesutampa su anamneze ir norima įsitikinti, ar sensibilizacija yra kliniškai reikšminga, tikslinga atlikti nosies
provokacinį testą (NPT).

NPT
Atliekant NPT, ant nosies gleivinės užpurškiama
alergeno, kuris sukelia greitojo tipo alerginę reakciją,
pasireiškiančią tipiniais alerginiam rinitui simptomais –
čiauduliu, niežuliu, nosies užgulimu ar padidėjusia
sekrecija. Tai saugus, paprastas metodas, skirtas išsiaiškinti, koks alergenas sukels alerginio rinito simptomus [4]. 2011 metais Europos alergologų ir klinikinių
imunologų akademija pateikė savo poziciją dėl NPT atlikimo diagnozuojant alerginį rinitą, o 2018 metais – dėl
NPT standartizavimo [3, 4].
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Aktyvus nosies gleivinės ar sinusų uždegimas
Buvusi anafilaksinė reakcija po alergeno, kuris būtų
naudojamas atliekant provokaciją
Sunki bendra būklė, sunkios gretutinės ligos (plaučių
funkcijos nepakankamumas, sunkios kardiopulmoninės
ligos ir pan.)
Labai didelio lygio sensibilizacija kartu su kvėpavimo
takų ligomis, pavyzdžiui, sunkia ir nekontroliuojama
bronchų astma, lėtine obstrukcine plaučių liga
Kitos sunkios sisteminės ligos, pavyzdžiui, onkologinės,
autoimuninės
Nėštumas

Indikacijos ir ištyrimas prieš NPT
Atliekant NPT, tikimasi išprovokuoti pacientą varginančius alerginio rinito simptomus. Dažniausiai NPT pasirenkamas tada, kai įprasti diagnostiniai metodai negalimi
arba nėra aiški jų klinikinė svarba. Papildomai šis testas
gali būti naudojamas gydymo efektyvumui įvertinti ar atliekant įvairius klinikinius tyrimus. NPT padeda nustatyti
tikrąsias alerginio rinito priežastis, atskirti, ar akių simptomus sukelia alerginis rinitas ar kitos priežastys. Vienu kartu galima atlikti provokaciją naudojant tik vieną alergeną,
todėl dažniausiai NPT atliekamas po įprasto alergologinio
ištyrimo, gerai įvertinus paciento anamnezę ir tyrimo rezultatus. Yra būklių, kuriomis sergant NPT atlikti negalima (1 lentelė).
Prieš atliekant NPT, rekomenduotina atlikti priekinę
rinoskopiją, o jei yra galimybė – nosies ertmių endoskopiją [3]. Nosies kriauklių atrezija, lėtinis rinosinusitas
su nosies polipais, ryškesnis nosies pertvaros iškrypimas ar perforacija, adenoidai, trukdantys orui judėti pro
nosies ertmę, turi įtakos nosies ertmės praeinamumui,
taip sukeldami sunkumų tinkamai vertinti ir atlikti NPT.
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Todėl detali paciento apžiūra padeda įvertinti galimus
NPT sunkumus.

Pasiruošimas NPT
NTP atliekant su sezoniniais alergenais, rekomenduotina, kad po sezono pabaigos būtų praėjusios bent 4
savaitės. Planuojat NPT su nuolatiniais alergenais (pavyzdžiui, namų dulkių erkių, naminių gyvūnų, pelėsių),
turėtų būti įvertinta alerginio rinito eiga. Jei simptomai
ne tokie ryškūs, jie netrukdys atlikti NPT. Esant ryškiems simptomams, turėtų būti skiriamas gydymas, o
diagnozė nustatoma kitais tyrimais.
NPT atliekami rytais. Labai svarbu, kad pacientai
ryte vengtų tyrimo atsakymus iškreipiančių, nosies
gleivinę dirginančių medžiagų, pavyzdžiui, nerūkytų,
nevartotų aštraus maisto, kavos ir kt.
Nosies gleivinė yra labai jautri aplinkos sąlygoms,
todėl NPT atliekami kontroliuojamoje aplinkoje. Prieš
matuojant bazinius rodiklius, rekomenduojama 15 min.
aklimatizacija. Patalpos temperatūra, kurioje bus atliekama provokacija, turėtų būti 20±1,5 °C, santykinė
drėgmė – 40–60 proc. Alergenų purkštuvų testavimas
turėtų būti atliekamas atskiroje patalpoje (taip išvengiama patalpos užterštumo).
Kaip minėta, NPT yra saugus tyrimo metodas. Kol kas
nėra nustatyta nė vieno atvejo, kada atliekant NPT būtų
išsivysčiusi anafilaksija [3]. Nepaisant to, testą atliekantis personalas privalo mokėti atpažinti ir gydyti pavojingas alergines reakcijas, turi būti užtikrintos sąlygos, kad
intensyviosios terapijos komanda galėtų atvykti ne vėliau
kaip per 30 min. nuo iškvietimo. Rekomenduotina, kad patalpoje, kurioje atliekami NPT, būtų spirometras (plaučių
funkcijai stebėti) ir deguonies prieiga. Patalpoje turi būti
šių svarbiausių medikamentų – antihistamininių (geriamųjų, purškiamųjų, leidžiamųjų), steroidinių vaistų nuo uždegimo (geriamųjų ir leidžiamųjų), trumpo veikimo beta
agonistų (įkvepiamųjų), adrenalino (leidžiamojo ar automatiniame švirkštiklyje).

Alergeno purškimo technika
Įvairiuose tyrimuose nustatyta, kad optimalus alergeno
tirpalo kiekis, kurį reikia įpurkšti į kiekvieną nosies ertmę,
yra 0,1 ml. Kad nesukeltų mechaninio gleivinės dirginimo,
vienu papurškimu įpurškiama 50 μl tirpalo. Visai dozei reikia dviejų papurškimų: vienas įpurškimas nukreipiamas į
apatinę nosies landos dalį, kitas – į vidurinę nosies kriauklę.
Tokiu būdu tirpalu padengiama apatinė ir vidurinė nosies
ertmės gleivinė. Purškiant tirpalo į nosies pertvarą, galima
sukelti mechaninę gleivinės iritaciją, todėl rekomenduojama to nedaryti. Siekiant išvengti aerozolio patekimo į
nosiaryklę ir apatinius kvėpavimo takus, pacientai purkšdamiesi tirpalo turėtų sulaikyti kvėpavimą.
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NPT vertinimas
NPT vertinimą sudaro kelios dalys – subjektyvus
simptomų pasireiškimo įvertinimas ir objektyvių rodiklių pokyčiai.
Nosies simptomams įvertinti praktikoje naudojamos
kelios skalės. Viena paprasčiausių nosies užgulimui,
čiauduliui, rinorėjai vertinti skirtų skalių yra Vizualinė
analogų skalė (VAS). Europos alergologų ir klinikinių
imunologų akademijos sudaryta darbo grupė, nagrinėjusi NPT, išskyrė, kad provokacijos metu svarbiausia
stebėti ir vertinti 5 pagrindinius simptomus:
● čiaudulį;
● nosies niežulį;
● rinorėją;
● nosies užgulimą;
● akių simptomus.
Šių 5 pagrindinių simptomų vertinimui naudojamos
Linderio ir Labelio skalės.
Kita dalis – objektyvus nosies praeinamumo kintamumo išmatavimas. Net menkiausias nosies ertmių
pokytis lemia nosies kvėpavimo takų pasipriešinimo
ir nosies praeinamumo pokyčius. Nosies praeinamumą
galima įvertinti taikant kelis metodus:
● matuojant didžiausią įkvėpimo greitį pro nosį. Tai
pigiausias metodas, tačiau rezultatas priklauso nuo
paciento gebėjimo techniškai atlikti matavimą ir kvėpavimo funkcijos. Deja, šis metodas nesuteikia informacijos apie tarpinius praeinamumo ar kitus rodiklius,
kurių vertinimas gali turėti įtakos testo interpretacijai;
● akustinė rinometrija. Tai greitas, nereikalaujantis
paciento pastangų ištyrimo būdas. Šį metodą otorinolaringologai taiko analizuodami kvėpavimo pro
nosį funkciją;
● aktyvi priekinė rinomanometrija. Šis metodas yra
jautrus, specifiškas ir šiuo metu yra pripažintas kaip
tarptautinis standartas matuojant nosies takų praeinamumą [3]. Šį metodą taiko Vilniaus universiteto
ligoninės Santaros klinikų specialistai;
● 4 fazių rinomanometrija laikoma pačiu patikimiausiu, specifiškiausiu metodu nosies praeinamumui,
nosies ventiliacijos funkcijai įvertinti.
NPT laikomas teigiamu (1 pav.), jei pasireiškia stiprūs
subjektyviai vertinami simptomai arba reikšmingai pakinta objektyvūs rinomanometrijos duomenys, arba vidutiniškai pakinta subjektyvūs ir objektyvūs NPT rezultatai.
Reikšmingi ir vidutiniškai reikšmingi NPT vertinimo
kriterijų pokyčiai pateikiami 2 lentelėje.

NPT eiga
NPT susideda iš 3 etapų:
● pirmojo etapo metu po nosies gleivinės aklimatizacijos
prie tyrimo aplinkos sąlygų pacientas pagal tyrimų centre
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2 len el NPT vertinimo rekomendacijos [3]
Metodas / skalė

Pokytis, kuris laikomas labai reikšmingu Pokytis, kuris laikomas iš dalies reikšmingu
(subjektyvių ir objektyvių metodų)
(subjektyvių ir objektyvių metodų)

Subjektyvių simptomų įvertinimas
VAS

Simptomai pasunkėja ≥55 mm

Simptomai pasunkėja ≥23 mm

Balai pagal Linderį

Padidėja ≥5 balais

Padidėja ≥3 balais

Balai pagal Lebelį

Padidėja ≥5 balais

Padidėja ≥3 balais

Bendras nosies simptomų
balas (angl. TNSS)

Padidėja ≥5 balais

Padidėja ≥3 balais

Objektyvių rodiklių vertinimas
Maksimalus įkvėpimo
greitis pro nosį

Greitis sumažėja ≥40 proc.

Greitis sumažėja ≥20 proc.

Akustinė rinometrija

Nosies ertmės 2-asis skerspjūvis
sumažėja ≥40 proc.

Nosies ertmės (abipus sudėjus) sumažėja
2–6 cm3 ir ≥27 proc.

Aktyvi priekinė
rinomanometrija

Esant 150 Pa, oro srautas sumažėja
≥40 proc.

Esant 150 Pa, oro srautas sumažėja ≥20 proc.

4 fazių rinomanometrija

Efektyvus logaritminis pasipriešinimas
padidėja ≥40 proc.

Efektyvus logaritminis pasipriešinimas
padidėja ≥20 proc.

naudojamas simptomų skales (pavyzdžiui, VAS ir Linderio skalę) įvertina dabartinius simptomus, jam išmatuojamas pirminis nosies takų praeinamumas. Pirmojo etapo
metu gauti rodikliai laikomi baziniu atskaitos tašku, kuris
bus naudojamas pokyčiams įvertinti;
● antrojo etapo metu į kiekvieną nosies šnervę įpurškiama
alergeno skiediklio. Alergenų ekstraktų skiedikliuose
gali būti įvairių pridėtinių medžiagų, konservantų, galinčių nespecifiškai dirginti nosies gleivinę, todėl šiuo etapu
būtina naudoti tą patį skiediklį, kuriuo yra praskiestas
testuojamas alergenas. Skiediklio poveikis nosies gleivinei vertinamas po 10 min. Jei pokyčiai po skiediklio yra
mažesni nei 50 proc. pokyčio, kuris laikomas teigiama
reakcija (kiekvienos skalės ir objektyvaus metodo šie rodikliai skiriasi), provokaciją galima tęsti. Jei pokytis po
skiediklio yra didesnis nei 50 proc. pokyčio, kuris laikomas teigiama reakcija, rekomenduotina provokacijos
tą dieną nebetęsti. Provokaciją galima kartoti po kelių
dienų;
● trečiojo etapo metu įpurškiama alergeno. Kaip ir antrojo etapo metu, alergeno sukelti pokyčiai vertinami po
10 min. Visų etapų metu simptomų sunkumas vertinamas po 1 kartą, o objektyvūs – 3 kartus. Taip išvengiama
technikos klaidų, lemiančių rezultatų netikslumą. Jei po
trečiojo etapo simptomai nėra sukeliami, rekomenduojama palaukti dar 10 min. ir pakartoti matavimus. NPT
eiga pavaizduota 2 pav.
Po NPT pacientas turi būti stebimas bent jau 30 min.
ar tol, kol pranyks provokacijos metu pasireiškę simptomai. NPT išprovokuotiems simptomams malšinti galima
naudoti vietinius dekongestantus ir vietinius ar sistemi-
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1 pa Teigiamo NPT vertinimo schema [3]

S

O

Teigiamas
NPT

S+O

NPT – nosies provokacinis testas.
Testas laikomas teigiamu, jeigu reikšmingai pakinta subjektyvūs (S)
simptomai arba stebimas reikšmingas objektyvių (O) rodiklių pokytis,
taip pat jeigu iš dalies sustiprėja subjektyvūs simptomai ir iš dalies
pakinta objektyvių matavimų rezultatai.

nius antihistamininius vaistus. Prieš išleidžiant pacientus,
riekia įspėti, kad iki 12 val. gali pasireikšti uždelsta reakcija. Uždelstos reakcijos, dėl apsunkinto objektyvaus ir
subjektyvaus įvertinimo, retai įtraukiamos į galutinį NPT
vertinimą.

Alerginio rinito gydymas
Tiksliai nustačius alerginio rinito diagnozę ir kliniškai reikšmingą sensibilizaciją, labai svarbu parinkti tinkamą gydymą. Naujausiose alerginio rinito ir jo
įtakos astmai (ARIA) gairėse pateikiamas pakopinis
alerginio rinito gydymas [5]. Alerginiam rinitui gydyti
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2 pa NPT eiga [3]
Tinkamai tyrimui atrinktas pacientas (tinkamos indikacijos, neturi kontraindikacijų, nevartoja tyrimo rezultatus veikiančių vaistų), pasiruošęs
personalas, paruošta aparatūra ir alergenas, įsitikinama, kad patalpoje yra pirmosios pagalbos rinkinys
Aklimatizacija (15 min.)

Alergeno įpurškimas – po 2 įpurškimus į
kiekvieną šnervę

Pirminis (bazinis) simptomų ir objektyvių
matavimų įvertinimas

10 min.
Simptomų ir objektyvių matavimų
įvertinimas (po alergeno)

Alergeno skiediklio įpurškimas – po
2 įpurškimus į kiekvieną šnervę

Ar reakcija teigiama?
Ne

Taip

10 min.

10 min.
Kontrolinis (po skiediklio) simptomų ir
objektyvių matavimų įvertinimas

Antras simptomų ir objektyvių matavimų
įvertinimas (po alergeno)

Ar reakcija teigiama?
Taip

Ar reakcija teigiama?
Ne

Taip

Provokacija nebetęsiama. Skiriamas simptominis gydymas.
Suteikiama informacija apie galimą vėlyvąją reakciją

Ne
Po alergeno įpurškimo pacientas stebimas 30 min.

len el Pakopinis alerginio rinito gydymas [6]
I pakopa

Neslopinantys CNS H1 antihistamininiai (geriamieji, įnosiniai ir lašinami į akis), leukotrienų receptorių
antagonistai ir kromonai (įnosiniai ir lašinami į akis)

II pakopa

ĮNGK

III pakopa ĮNGK + įnosinis azelastinas
IV pakopa

Sisteminiai GKK (trumpas kursas) + papildomas gydymas

V pakopa

Siųsti pas specialistą ir svarstyti dėl gydymo ASIT

ĮNGK – įnosiniai gliukokortikoidai, GKK – gliukokortikoidai, ASIT – alergenų specifinė imunoterapija.

naudojamus medikamentus galima suskirstyti į 5 pakopas (3 lentelė). Paciento, sergančio alerginiu rinitu,
būklė vertinama pagal VAS: jei jos reikšmė >5 – rekomenduotina rinktis pakopa aukščiau esantį gydymą, jei
simptomai silpnėja – rinktis pakopa žemiau. Pirmojo
pasirinkimo vaistams priskiriami vietiniai ir sisteminiai neslopinantys antihistamininiai preparatai (anti-H1), įnosiniai gliukokortikoidai (ĮNGK) ar įnosinio
gliukokortikoido ir įnosinio azelastino derinys (ĮNGK
ir AZE). Vyresnių nei 12 metų asmenų alerginio rinito
gydymo schemos pateikiamos 3 pav. Gairėse nurodoma, kad geriau rinktis ĮNGK nei vien peroralinį anti-H1
preparatą [5, 6]. Praktikoje dažniausiai pacientai tikisi
greito, stipraus efekto. ĮNGK ir AZE derinio poveikis
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stebimas jau po 5 min. po įpurškimo ir yra perpus efektyvesnis nei gydymas vien ĮNGK [7, 8], todėl tokiais
atvejais šis derinys yra tinkamas pasirinkimas.

Alerginio rinito gydymo azelastinu ir flutikazono
deriniu įtaka bronchų astmos eigai
Remiantis tyrimų duomenimis, pacientai, sergantys
alerginiu rinitu, turi 3–7 kartus didesnę riziką susirgti
bronchų astma, palyginti su tais, kurie alerginiu rinitu
neserga [1, 9]. Abi ligos – uždegiminės kvėpavimo takų
ligos. Bronchų astmos kontrolė priklauso nuo alerginio
rinito kontrolės [10, 11]. Alerginiu rinitu ar astma sergantys asmenys dažniau patiria astmos paūmėjimus nei
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pa Pacientų, vyresnių nei 12 metų, pakopinis alerginio rinito gydymas [5, 6]

A

VAS <5

VAS ≥5

Pirmojo pasirinkimo
gydymas (PPG)*:
An i 1
N
N
AE

Pradinis gydymas:
e uris

Pradinis gydymas:
Si p o ai ne nuola os e uris
Nuola iniai si p o ai N ar N

AE

I i dien er in i AS asdien
VAS <5

VAS ≥5
Rin is pa opa au esn d ir i i dien
asdien er in i AS

Išliekant simptomams – s i d
Pranykus simptomams – er in i ar ali a
s ir i pa opa e esn d

VAS <5

VAS ≥5

S ars i ali

B

VAS <5

ASIT

VAS ≥5

Pirmojo pasirinkimo
gydymas (PPG):
an i 1 ar a N ar a
N
AE
Nenuolatiniai simptomai
Nėra kontakto su alergenu
a opa e esnis d as ar a
ne e d i

prad i d

Rinktis pakopa aukštesnį gydymą
N ar a N
AE
I i dien asdien er in i AS

Nuolatiniai simptomai
Kontaktas su alergenu
T s i d ar a rin is pa opa
au iau esan d

VAS <5

VAS ≥5

I i dien er in i AS asdien
VAS <5

Rin is pa opa au esn d
asdien er in i AS

VAS ≥5

Išliekant simptomams s i d
Pranykus simptomams – er in i ar ali a
s ir i pa opa e esn d

S ars i ali

prad i d

ir

ASIT

* Jei anamnezėje prieš tai skirtas gydymas nebuvo efektyvus, apsvarstyti galimybę pirmojo pasirinkimo gydymui skirti ĮNGK+AZE.
A – negydytų pacientų kontrolės ir pakopinio gydymo algoritmas, B – gydytų pacientų kontrolės ir pakopinio gydymo algoritmas, PPG – pirmojo
pasirinkimo gydymas, anti-H1– H1 antihistamininiai vaistai, ĮNGK – įnosiniai gliukokortikoidai, AZE – azelastinas, VAS – Vizualinė analogų skalė,
ASIT – alergenų specifinė imunoterapija.

tie, kurie serga tik bronchų astma [1, 10, 11]. Tinkamai
gydant abi ligas, pasiekiami geresni astmos gydymo
rezultatai – sumažėja paūmėjimų, hospitalizacijų skaičius. Tyrimuose pastebėta, kad alerginį rinitą gydant
ĮNGK, pagerėjo bronchų astmos kontrolė, kvėpavimo
funkcija, palyginti su gydymu peroraliniais anti-H1. Šie
duomenys leido iškelti hipotezę, kad dar efektyvesnis
alerginio rinito gydymas gali suteikti reikšmingesnių
teigiamų rezultatų bronchų astmos eigai ir gydymui.
Kaip minėta, įnosinio anti-H1 azelastino ir ĮNGK flu-
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tikazono propionato derinio purškalas yra efektyvesnis
gydant alerginį rinitą nei tik ĮGKK [7, 8, 12] ir yra skiriamas nuolatiniam ir sezoniniam alerginiam rinitui gydyti. Remiantis minėta hipoteze, Jungtinėje Karalystėje
atliktas realaus gyvenimo tyrimas. Siekta išsiaiškinti,
kokią įtaką astmos eigai turi alerginio rinito gydymas
azelastino ir flutikazono deriniu. Pagrindiniai tyrimo atrankos kriterijai buvo:
● aktyvi ir bent 1 metus simptominiais ar / ir antiuždegiminiais vaistais gydoma bronchų astma;
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● vyresni nei 12 metų asmenys;
● iki įtraukimo į tyrimą pacientams bent 1 metus alerginiam rinitui gydyti nebuvo skirtas azelastino ir flutikazono derinys.
Į pirmąjį tyrimo etapą buvo atrinkti 11 323 dalyviai,
tačiau visus atrankos kriterijus atitiko ir toliau jame dalyvavo 1 188 dalyviai. Tyrimas truko 2 metus. Pirmuosius
metus buvo stebima dalyvių būklė, astmos eiga, apskaičiuojami baziniai rodikliai, tačiau gydymas azelastino ir
flutikazono deriniu nebuvo skiriamas. Antraisiais metais
alerginiam rinitui gydyti buvo naudojamas sudėtinis azelastino ir flutikazono preparatas, atidžiai stebima astmos
eiga bei įvertinami gydymo rezultatai astmos eigai, palyginti su baziniais rodikliais.

1 metų 4,1 proc. (p=0,0037) padaugėjo pacientų, kurių
astmos eiga buvo gerai kontroliuojama, nors įkvepiamųjų gliukokortikoidų buvo suvartojama 4,8 proc. mažiau
(p=0,0078) [12].

Apibendrinimas

Pradėjus vartoti azelastino ir flutikazono derinį,
5,8 proc. sumažėjo bronchų astmos sukeltų kvėpavimo
simptomų paūmėjimų (p=0,0129). Taip pat rečiau reikėjo trumpai veikiančių beta-2 agonistų (TVBA): tiriamųjų, kuriems reikėjo >2 TVBA/sav., sumažėjo 7,7 proc.
(p=0,0001). Skyrus azelastino ir flutikazono derinį, po

Kartais sunku nustatyti tikruosius alerginį rinitą sukeliančius veiksnius, ypač tada, kai negalima remtis įprastais
alerginiais diagnostiniais metodais. Tinkamai įvertinus ligos anamnezę, kruopščiai atsirinkus tikėtinus simptomus
sukeliančius alergenus, galima atlikti alternatyvų alerginį
diagnostinį testą – NPT. Pagrindinis jo privalumas – padeda nustatyti kliniškai reikšmingą sensibilizaciją.
Be tikslios alerginio rinito diagnostikos, labai svarbu
pasirinkti tinkamą gydymą. Skiriant gydymą, būtina atsižvelgti ir į kitas pacientą varginančias alergines ligas, jei
įmanoma, rinktis tokį, kuris turės teigiamą poveikį gretutinėms būklėms. Straipsnyje pristatyto tyrimo rezultatai
rodo, kad pacientams, sergantiems alerginiu rinitu ir bronchų astma, alerginiam rinitui gydyti paskyrus azelastino ir
flutikazono derinį, pasiekiamas ir teigiamas poveikis bronchų astmai.
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Sunki astma, jos atpažinimas
ir valdymas
Gyd. Ernesta Pranskaitytė

ilniaus uni ersi e o li onin s Santaros lini

ul onolo i os ir aler olo i os en ras

Įvadas
Astma yra lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga,
kuria pasaulyje serga daugiau nei 300 mln. žmonių [1].
Per pastaruosius 2 dešimtmečius astmos, o ypač sunkios jos formos, diagnostika ir gydymas patyrė nemažai
pokyčių. Sunkia ligos forma sergantys pacientai sudaro
tik nedidelę astma sergančiųjų dalį, tačiau jie patiria didžiulę su liga susijusią naštą. Dėl šios priežasties ilgai
ieškota būdų, kaip pagerinti jų ligos kontrolę ir gyvenimo kokybę.
Tyrinėjant astmą ir jos gydymo galimybes, didelis dėmesys buvo skiriamas ligos heterogeniškumui, skirtingiems
klinikiniams ir molekuliniams fenotipams, jų mechanizmui.
Naujausi tyrimų rezultatai pakeitė ligos valdymą. Jis tapo
orientuotas į konkretų taikinį ir atvėrė kelią biologinei terapijai, padariusiai perversmą gydant sunkios formos astmą.
Reikia priminti, kad net ir atsiradus naujoms gydymo
galimybėms svarbu nepamiršti kertinių astmos valdymo
principų – gretutinių ligų įvertinimo, aplinkos veiksnių įtakos, gydymo režimo laikymosi bei pagrindinio
astmos gydymo tikslo – pasiektos ligos kontrolės.

Sunkios astmos diagnostika
Sunkia astmos forma serga tik apie 5–10 proc. pacientų, tačiau šiai grupei tenka sunki ligos našta – tiek
ekonominė, tiek socialinė, tiek susijusi su sveikata.
Sunkia astmos forma sergantys pacientai dažniau vartoja sisteminius gliukokortikosteroidus (GKS), skundžiasi suprastėjusia gyvenimo kokybe, patiria didesnę
mirties riziką, palyginti su sergančiaisiais lengvesnėmis
astmos formomis [1].
Klinikinėje praktikoje astmos sunkumas nustatomas
pagal paciento vartojamus vaistus, reikalingus ligos
kontrolei pasiekti. Šiuo atveju sunki astma yra ta, kuriai
gydyti reikalingos didelės inhaliuojamųjų kortikosteroidų (IKS) dozės kartu su kitu palaikomojo gydymo
vaistu ir / ar sisteminiai kortikosteroidai ligos kontrolei
pasiekti arba, nepaisant šio gydymo, astmos kontrolė
nepasiekiama [2].
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Diagnozuojant sunkią astmą, svarbu nustatyti, ar pacientas tikrai serga astma arba sunkia jos forma – didelė dalis pacientų yra klaidingai diagnozuojami, todėl
jiems paskiriamas netinkamas ar perteklinis gydymas.
Pirmiausia surenkama ligos anamnezė, paciento klausiama apie jo patiriamus simptomus. Astmai būdingas
švokštimas, dusulys, krūtinės veržimas, simptomų pablogėjimas naktį ar anksti ryte. Paprastai simptomus
provokuoja šaltis, fizinis krūvis, virusinės infekcijos,
rūkymas ar tabako dūmai. Auskultuojant astma sergančio žmogaus plaučius, galima girdėti švokštimą, ilgesnę iškvėpimo fazę, šiurkštų ar susilpnėjusį kvėpavimą,
sausus, švilpiančius karkalus.
Kitas žingsnis – plaučių funkcijos ir bronchų obstrukcijos kintamumo nustatymas. Atliekama spirometrija, bronchų plėtimo mėginys, PEF-metrija, vertinamas
paros PEF kintamumas. Spirometrija yra pagrindinis
plaučių funkcijos tyrimas, kuriuo vertinamas forsuoto
iškvėpimo tūris per pirmąją sekundę (FEV1), gyvybinė plaučių talpa (VC), forsuota gyvybinė plaučių talpa (FVC) ir kiti rodikliai. Bronchų obstrukcijai vertinti
naudojamas Tiffenau (FEV1 / VC) arba Genslerio (FEV1 /
FVC) indeksas. Obstrukcija nustatoma esant santykio
reikšmės sumažėjimui žemiau normos ribos. Tuo tarpu
FEV1 sumažėjimas rodo bronchų obstrukcijos sunkumą.
FEV1 pokytis (>12 proc. ir >200 ml) bronchų plėtimo
mėginio metu rodo astmai būdingą bronchų obstrukcijos išnykstamumą. Kiti tyrimai (bronchų provokacinis
mėginys, dujų difuzijos tyrimas) gali būti atliekami, jei
anamnezė ir objektyvus ištyrimas būdingi astmai, tačiau
spirometrija ir bronchų plėtimo mėginys diagnozės nepatvirtino [3].
Jei anamnezė leidžia įtarti alerginę astmą, atliekami
alerginiai tyrimai – odos dūrio mėginiai įkvepiamiesiems alergenams, specifinių imunoglobulinų E (IgE)
kiekis serume. Pirmojo pasirinkimo tyrimas yra odos
dūrio mėginiai, specifinių IgE kiekis serume nustatomas, jei odos dūrio mėginiai neinformatyvūs ar kontraindikuotini [4].
Būtina įvertinti ne tik kliniką ir plaučių funkcijos
tyrimus, bet ir diferencijuoti astmą nuo kitų bronchų
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obstrukciją sukeliančių ligų ir būklių, tokių kaip lėtinė
obstrukcinė plaučių liga (LOPL), bronchektazės, vaistų
sukeltas kosulys, bronchų obstrukcija ir kt. [3].
Diagnozuojant sunkią astmą, svarbus gretutinių ligų,
sunkinančių veiksnių įvertinimas. Gretutinių ligų suvaldymas gali labai pagerinti paciento būklę ir palengvinti
astmos eigą. Dažniausios gretutinės ligos, susijusios su
sunkia astma ir bloginančios jos eigą, yra lėtinis rinosinusitas (su ar be nosies polipų), gastroezofaginis
refliuksas, obstrukcinė miego apnėja, nutukimas, depresija ir nerimas.

Nekontroliuojama sunki astma
Sunki astma yra nekontroliuojama, jei atitinka bent
3 iš šių kriterijų:
● dieniniai simptomai vargina daugiau nei 2 k./sav.;
● dėl astmos simptomų atsibundama naktį;
● trumpo veikimo beta agonistų reikia vartoti daugiau
nei 2 k./sav.;
● dėl astmos ribojama kasdienė veikla.
Vertinant pacientą, sergantį nekontroliuojama sunkia
astma, būtina atpažinti, ar tai iš tiesų nekontroliuojama
astma, ar sunkiai gydoma astma (angl. difficult-to-treat asthma), kai kontrolė nepasiekta dėl tokių veiksnių
kaip gydymo režimo nesilaikymas, netinkamai parinktas gydymas. Paciento klausiama, kaip jis vartoja
medikamentus, prašoma jo parodyti, kaip įkvepia inhaliuojamojo preparato. Daugiau nei 50 proc. astma
sergančių pacientų tinkamai nesilaiko gydymo režimo,
todėl šie klausimai yra itin svarbūs vertinant astmos
kontrolę [5]. Kiti veiksniai, neleidžiantys pasiekti
astmos kontrolės, yra gyvenamosios ar darbo aplinkos
užterštumas, rūkymas, beta blokatorių ar nesteroidinių
vaistų nuo uždegimo vartojimas. Svarbu įvertinti ir
gretutines ligas, bloginančias astmos eigą ar ją imituojančius (pavyzdžiui, ar yra eozinofilinė granulomatozė
su poliangitu, bronchektazės, LOPL, refliuksinis ezofagitas ir pan.) [3].

Sunkios astmos fenotipai ir endotipai:
terapijos taikiniai
Sunki astma yra nevienalytė liga, o jos diagnozė –
kaip skėtis, po kuriuo telpa ligos su skirtingais mechanizmais (endotipais) ir pasireiškimu (fenotipais).
Paciento priskyrimas tam tikram astmos tipui leidžia
parinkti jam tinkamiausią ir į specifinį taikinį orientuotą
gydymą.
Fenotipas – stebimų požymių visuma, nulemta genetikos ir aplinkos veiksnių. Yra išskirta keletas sunkios
astmos fenotipų, kurie susiejami su specifiniais molekuliniais mechanizmais. Tai alerginė astma, eozinofilinė
astma, su nutukimu susijusi astma, astma su nuolatine
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bronchų obstrukcija ir neutrofilinė astma. Endotipai
suskirsto fenotipus į smulkesnius potipius pagal patofiziologinį mechanizmą. Endotipai nusako ligos etiologiją ir patofiziologiją, leidžia parinkti taikinį, į kurį
turėtų būti nukreipiamas gydymas. Sunkios astmos
endotipo ir fenotipo nustatymas tapo labai svarbus
atsiradus biologinei terapijai, nes šie medikamentai
veikia specifines astmos mechanizmo grandis. Siekiant
kuo tiksliau nustatyti astmos fenotipą ir endotipą, pasitelkiama ligos anamnezė, atliekamas klinikinis ištyrimas, laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai, nustatomi
astmos biožymenys.
Išskiriami 2 pagrindiniai sunkios astmos mechanizmai:
● priklausomas nuo II tipo uždegimo;
● mažai priklausomas nuo II tipo uždegimo.
II tipo uždegimą sukelia T limfocitų aktyvinimas, kai
jie virsta T ląstelėmis pagalbininkėmis 2 (Th2) limfocitais ir inicijuoja citokinų, tokių kaip interleukinas 4
(IL-4), IL-5 ir IL-13, gamybą bei eozinofilinį uždegimą,
todėl II tipo uždegimas dar vadinamas eozinofiliniu.
Nuo II tipo uždegimo priklausomi yra alerginės astmos
ir eozinofilinės astmos fenotipai. Jiems gydyti gali būti
skiriama biologinė antiimunoglobulino E, anti-IL-5 ar
anti-IL-4 / 13 terapija [6].
Įvertinti, ar pacientas serga sunkia astma, priklausoma nuo II tipo uždegimo, gali padėti šie kriterijai [6]:
● eozinofilija kraujyje (>150 eozinofilų/μl);
● azoto oksido kiekis iškvepiamame ore (FeNO) >20 ppb;
● eozinofilai skrepliuose >2 proc.;
● astma yra susijusi su nuolatiniu aplinkoje esančiu
alergenu;
● astmos kontrolei pasiekti reikalingi sisteminiai GKS.
Deja, nedaug žinoma apie nuo II tipo uždegimo mažai priklausomą astmą, tačiau manoma, kad jos mechanizme dalyvauja Th1 ir Th17, limfocitai, neutrofilai. Kol kas nėra specifinės biologinės terapijos šiam
astmos endotipui.

Sunkios astmos gydymas
Pagrindinis sunkios astmos gydymo tikslas yra sumažinti ligos paūmėjimų ir hospitalizacijų dažnį, o ne
visiškai pašalinti astmos simptomus. Sunkiai astmai gydyti yra skiriami IKS didelėmis dozėms kartu su ilgo
veikimo beta agonistais. Jei, nepaisant šio gydymo,
astma išlieka prastai kontroliuojama, rekomenduojama
nustatyti paciento astmos fenotipą. Pagal jį parenkami
pridėtiniai vaistai (makrolidai, ilgai veikiantys muskarino receptorių blokatoriai, biologinė terapija, sisteminiai
GKS) [2].
Pacientui nustačius eozinofilinio uždegimo fenotipą
(alerginę arba eozinofilinę astmą), galima svarstyti apie
biologinę terapiją. Tai vaistai, veikiantys eozinofilinio
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ilgai veikiantys muskarino receptorių blokatoriai) ar intervencinės procedūros (bronchų termoplastika).

uždegimo taikinius – IgE, IL-5, IL-4 ir IL-13. Biologinė
terapija skiriama pulmonologų ar alergologų ir klinikinių imunologų konsiliumo sprendimu sergantiesiems
sunkia alergine ar eozinofiline astma, kai nepavyksta
pasiekti kontrolės didelėmis IKS dozėmis. Gydymo
efektą lemia tokie veiksniai kaip ligos pradžia, paūmėjimų skaičius per pastaruosius metus, eozinofilų kraujyje
skaičius, gretutinės ligos [7].
Pacientams, kuriems skiriami biologinės terapijos
vaistai, gydymą gali pratęsti šeimos gydytojas, pulmonologas ar alergologas ir klinikinis imunologas,
jei paskyręs vaistą gydytojas nustato teigiamą efektą, pasireiškusį per 4 mėnesius nuo gydymo pradžios.
Sulaukus teigiamo efekto, mažinama sisteminių GKS
dozė arba jie nutraukiami nuo gydymo pradžios praėjus 3–6 mėnesiams, svarstoma apie IKS dozės mažinimą [7].
Jei astma išlieka nekontroliuojama nepaisant skiriamos didelės dozės IKS ir ilgo veikimo beta agonistų, o
paciento astmos fenotipas netinkamas biologinei terapijai, skiriami kiti pridėtiniai medikamentai (makrolidai,

Nauji gydymo būdai padeda pagerinti sunkia astma
sergančių pacientų gyvenimą ir ligos valdymą. Atsiradus naujoms terapijos galimybėms, kaip niekada svarbus tampa tinkamas astmos diagnozavimas ir valdymas,
sunkios, sunkiai gydomos ir nekontroliuojamos astmos
diferencijavimas. Svarbu įvertinti paciento gydymo
režimo laikymąsi ir gretutinių ligų kontrolę. Pagrindiniai vaistai sunkiai astmai gydyti yra įkvepiamieji
kortikosteroidai su ilgo veikimo beta agonistais. Atliekant išsamų ligonio ištyrimą bei astmos fenotipavimą
ir endotipavimą, galima paskirti gydymą, orientuotą į
specifinį taikinį. Šiuo metu egzistuoja net keli biologinės terapijos vaistai, galintys pagerinti ligos kontrolę,
sumažinti geriamųjų kortikosteroidų poreikį, pagerinti
paciento gyvenimo kokybę ir sumažinti astmos paūmėjimų dažnį.
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Alergenų specifinė imunoterapija – efektyvus
ir saugus alerginio rinito, rinokonjunktyvito ir
bronchų astmos gydymo būdas
Gyd. Milda Dumčiūtė1, doc. Audra Blažienė2

1 ilniaus ies o lini in s li onin s ai aler olo i os s rius
2 ilniaus uni ersi e o li onin s Santaros lini ul onolo i os ir aler olo i os en ras

Įvadas
Alerginės ligos – tai būklės, kurias sukelia padidėjęs
imuninės sistemos jautrumas į dažniausiai nežalingus
veiksnius. Tai aktuali šių dienų sveikatos problema, nes
tam įtakos turi pasikeitusi mūsų aplinka, mityba, gyvenimo būdas.
Alerginių ligų gydymas yra sudėtinis. Jį sudaro asmeninių įpročių keitimas, simptomus sukeliančių alergenų vengimas, medikamentinis gydymas ir alergenų
specifinė imunoterapija.
Alerginis rinitas yra dažniausia alerginė liga ir
viena dažniausių lėtinių ligų pasaulyje. Sergamumas
alerginiu rinitu didėja. Kas trečiam Europos gyventojui pasireiškia alerginio rinito simptomai [1]. Tai liga,
neigiamai veikianti miegą, produktyvumą ir gyvenimo kokybę. Skirtingai nuo alergijos maistui ir vaistams, visiškai išvengti alergeno pavyksta retai [8]. Ši
liga vis dar nėra tinkamai įvertinta, diagnozuojama ir
gydoma. Socialiniai ir ekonominiai alerginio rinito
padariniai yra reikšmingi sveikatos priežiūrai visame
pasaulyje [1].
Įvairiose šalyse bronchų astma serga 1–18 proc. žmonių populiacijos. Sergamumas šia liga didėja, labiausiai
tarp vaikų. Vienas labiausiai paplitusių astmos fenotipų
yra alerginė astma, kurios pirmieji simptomai prasideda
vaikystėje [2].
Šiame straipsnyje aptarsime alergenų specifinės imunoterapijos būdus, jos taikymą gydant alerginį rinitą,
bronchų astmą ir galimas komplikacijas.

Alergenų specifinė imunoterapija ir jos mechanizmas
Alergenų specifinė imunoterapija – tai vienintelis
etiopatogenezinis ligos eigą modifikuojantis gydymo
būdas. Taikant alergenų specifinę imunoterapiją, sukeliama ilgalaikė tolerancija organizmą įjautrinusiam
alergenui. Šį gydymą 1911 metais pirmasis pradėjo
taikyti L. Noonas, o vėliau jo darbą tęsė J. Freemanas,
naudodami žolių žiedadulkių ekstraktą alerginiam rinitui gydyti [3].
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Alergenų specifinė imunoterapija taikoma imunoglobulino E (IgE) sukeltoms alerginėms ligoms,
pavyzdžiui, alerginiam rinitui / rinokonjunktyvitui ir
alerginei bronchų astmai, gydyti. Gydymo tikslas yra
nuslopinti alergenų sukeliamus simptomus, apsaugoti
nuo ligos pasikartojimo ilgalaikėje perspektyvoje, sumažinti simptominių vaistų vartojimą bei pagerinti paciento gyvenimo kokybę [4].
Svarbiausios ląstelės, dalyvaujančios imunoterapijos
mechanizme, yra T limfocitai. Alergenų specifinė imunoterapija siejama su T ląstelių pagalbininkių persigrupavimu, kai mažėja Th2 limfocitų ir daugėja apsauginių
Th1 limfocitų. Šiame procese dalyvauja T ir B reguliacinės ląstelės (Treg ir Breg), kurios sekretuoja interleukiną 10 (IL-10). Jis yra svarbus veiksnys, indukuojantis T
limfocitų toleranciją. IL-10 mažina alergenui specifinių
IgE antikūnų gamybą, skatina apsauginių imunoglobulinų G4 (IgG4) gamybą bei mažina uždegiminių citokinų
išsiskyrimą iš putliųjų ląstelių, eozinofilų (1 pav.) [5, 6].

Alergenų specifinės imunoterapijos
skyrimo indikacijos
Alergenų specifinė imunoterapija gali būti skiriama
suaugusiesiems ir vaikams nuo 5 metų amžiaus alerginiam rinitui (sezoniniam ir nuolatiniam) ir alerginei
bronchų astmai gydyti. 15–20 proc. sergančiųjų alerginiu rinitu simptomai būna sunkūs, dažni, ligos eiga
lėtinė. Gydymas vaistais efektyvus tik juos vartojant.
Nutraukus gydymą vaistais, liga atsinaujina. Net 35–
40 proc. pacientų, vartojančių antialerginius vaistus,
skundžiasi bloga simptomų kontrole. Todėl alergenų
specifinę imunoterapiją tikslinga skirti esant vidutinio
sunkumo ir sunkiems alerginio rinito simptomams, kada
yra tiesioginis ryšys tarp simptomų išsivystymo po kontakto su atitinkamu alergenu, neišvengiamas ilgalaikis
kontaktas su alergenu (ilgiau nei 2 mėnesius per metus), ligos trukmė ilgesnė nei 6 mėnesiai arba pasikartoja du augalų žydėjimo sezonus iš eilės, dėl ligos yra
pablogėjusi paciento gyvenimo kokybė, simptominis
gydymas nelabai efektyvus bei yra patvirtinta alerginio
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1 pa Alergenų specifinės imunoterapijos mechanizmas
Natūrali ekspozicija
( a a aler eno do )

PL

Bazofilas

ILL2

Alergenui
specifiniai IgE

DL

Eozinofilas
B limfocitas

Nosies gleivinė

Plazmocitas

Imunoterapija
(didel aler eno do )

Alergenui
specifiniai
IgG4 ir IgA
Plazmocitas

DL

IgG4 ir IgA
konkuruoja su
IgE dėl alergeno
prijungimo

Poodis arba burnos gleivinė

DL – dendritinė ląstelė, Th – T limfocitas pagalbininkas, Treg – T reguliacinis limfocitas, ILL-2 – įgimtosios limfoidinės 2 tipo ląstelės, Tfr – T
folikuliniai reguliaciniai limfocitai, PL – putlioji ląstelė, Breg – B reguliacinis limfocitas, IL – interleukinas.

rinito diagnozė [7, 8]. Alergenų specifinė imunoterapija,
paskirta ligos pradžioje ar ankstyvose jos stadijose, gali
pakeisti natūralią ligos eigą.
Alergenų specifinė imunoterapija gali būti vienas
alerginės bronchų astmos gydymo būdų, kai alergija yra
viena pagrindinių priežasčių. Alergenų specifinė imunoterapija su namų dulkių erkėmis gali padėti palaikyti inhaliuojamųjų gliukokortikoidų poveikį, taip pat pagerinti
astmos kontrolę. Todėl alergenų specifinę imunoterapiją
kaip pridėtinį gydymą rekomenduojama skirti sergantiesiems alergine astma, sukelta namų dulkių erkių [9].
Prieš paskiriant imunoterapiją, reikia įvertinti astmos
kontrolę (astma turi būti kontroliuojama) ir kvėpavimo
funkciją – forsuotas iškvėpimo tūris per pirmąją sekundę
(FEV1) turi būti didesnis nei 70 proc. [4]. Su pacientu
svarbu aptarti jo norą ir pasiryžimą gydytis.

Kontraindikacijos
Gydymas alergenų specifine imunoterapija negali būti
paskirtas arba turi būti labai gerai apsvarstytas, kad numanoma rizika nebūtų didesnė nei pats gydymas. Alergenų
specifinė imunoterapija neskiriama, kai yra:
● sunki, nekontroliuojama bronchų astma (FEV1
<70 proc.);
● vartojami beta blokatoriai;
● pacientas serga sistemine autoimunine, sunkia širdies ir
kraujagyslių, psichine, aktyvia onkologine liga, pirminiu
ar antriniu imunodeficitu;
● anamnezėje buvusios sunkios sisteminės reakcijos taikant alergenų specifinę imunoterapiją;
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● maža motyvacija gydytis ir sistemingai tęsti gydymą;
● alergenų specifinės imunoterapijos negalima pradėti nėštumo metu (tęsti nėštumo metu galima) [10].

Paciento ištyrimas prieš gydymą alergenų specifine
imunoterapija
Prieš pradedant gydymą alergenų specifine imunoterapija, būtina nustatyti alergenus sukeliančius ligos
simptomus ir patvirtinti nuo IgE priklausomą mechanizmą. Yra atliekami odos dūrio alerginiai mėginiai,
specifiniai IgE, o pacientams, kuriems nustatoma polisensibilizacija, tikslinga atlikti specifinių IgE komponentų tyrimą, siekiant išaiškinti įsijautrinimui reikšmingus alergenus, nustatyti pirminį įsijautrinimą, ypač jei
yra kryžmiškumas žiedadulkių alergenams (profilinams
ir polkalcinams), kas lemia teigiamus odos mėginius į
daugelį alergenų ekstraktų, kai jų klinikinė reikšmė yra
abejotina [11]. Tai vertinga norint parinkti tinkamiausią
alergenų specifinės imunoterapijos preparatą ir pasiekti
geriausią gydymo efektą [10]. Jeigu tyrimų rezultatai
yra abejotini (ypač esant polisensibilizacijai), reikia atlikti nosies ar konjuktyvinį provokacinius mėginius.

Alergenų specifinės imunoterapijos formos ir
preparatai
Poodinė alergenų specifinė imunoterapija – tai seniausias būdas, kai alergenas leidžiamas po oda. Gydoma tik prižiūrint alergologui ir klinikiniam imunologui.
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Priklausomai nuo preparato, gali būti leidžiama kas savaitę (įvadinė fazė) ar kas 4–6 savaites (nuolatinio gydymo fazė) (2 pav.) [12].
Poliežuvinė alergenų specifinė imunoterapija – alergeno ekstraktas lašinamas ar purškiamas po liežuviu (palaikoma 2 min. ir nuryjama). Preparatai vartojami kasdien
tuo pačiu metu ryte. Poliežuvinė alergenų specifinė imunoterapija yra saugi namų sąlygomis (3 pav.) [13].
Alergenų specifinė imunoterapija tabletėmis – alergenų tabletės, kaip ir poliežuviniai tirpalai, vartojamos kasdien. Pacientas gydosi savarankiškai (4 pav.) [13].
Alergenų specifinei imunoterapijai gali būti naudojami alergenų ekstraktai ar alergoidai. Alergenų ekstraktai – tai natūraliu būdu iš alergeno išgauti vandeniniai tirpalai, kuriuose yra ištirpę alergeniški baltymai
iš žiedadulkių, namų dulkių erkių, gyvūnų išskyrų ir
pelėsių [14, 15]. Dauguma poodinės alergenų specifinės imunoterapijos alergenų ekstraktų yra adsorbuoti
aliuminio hidroksido. Poliežuvinei alergenų specifinei
imunoterapijai gali būti naudojami tirpalai ir tabletės
ar liofilizatai. Chemiškai modifikuoti alergenų ekstraktai – alergoidai – taip pat dažnai naudojami. Jie yra
apdoroti glutaraldehidu ar formaldehidu, kas sumažina IgE prijungiančius epitopus, tuo būdu sumažinamas
alergeniškumas ir galimybė sukelti sistemines alergines
reakcijas, bet išlieka imunogeniškumas (T ląsteles sujungiantys epitopai) [16].
Alergenų ekstraktai alergenų specifinei imunoterapijai
gaminami įvairiose Europos Sąjungos šalyse (Ispanija,
Italija, Prancūzija, Danija, Olandija, Vokietija) ir Didžiojoje Britanijoje. Pirmasis poodinės alergenų specifinės
imunoterapijos produktas buvo patvirtintas 1976 metais,
o poliežuvinės – 2004 metais Vokietijoje.
Europoje yra gydoma pavieniais alergenais ar vienos
grupės alergenų mišiniais, naudojami paruošti, aliuminiu
precipituoti alergenai ir alergoidai. Jungtinėse Amerikos
Valstijose dažniau naudojami įvairių nemodifikuotų standartizuotų ar nestandartizuotų alergenų vandeniniai ekstraktai [17].
Ateityje alergenų specifinei imunoterapijai bus naudojami rekombinantiniai ar sintetiniai alergenų preparatai. Klinikiniame tyrime naudotas 6 žolių žiedadulkių
rekombinantinių alergenų mišinys buvo veiksmingas
gydant sergančiuosius sezoniniu alerginiu rinitu. Nu-
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statytas padidėjęs apsauginių IgG4 kiekis, bet, skirtingai nei alergenų specifinės imunoterapijos su viso
alergeno ekstraktu metu, specifiniai IgE nepadidėjo.
Klinikinio tyrimo duomenimis, gydymas naudojant
rekombinantinį beržų alergeną (Bet v1) sumažino sezoninio alerginio rinito simptomų balą 50 proc., taip
pat sumažėjo vaistų vartojimas, nors nepageidaujamų
reakcijų dažnis nesiskyrė nuo kitų grupių, gydytų beržų
alergenų ekstraktu [18].

Alergenų specifinės imunoterapijos skyrimo principai
ir tęstinumas
Alergenų specifinę imunoterapiją paprastai sudaro dvi
fazės – įvadinė ir palaikomoji. Poodinės alergenų specifinės imunoterapijos įvadinės fazės metu gydymas pradedamas nuo mažų alergenų dozių, kurios palaipsniui didinamos. Per šį laikotarpį susidaro pakankama tolerancija
skiriamam alergenui ir pasiekiama palaikomoji terapinė
dozė. Antrojo gydymo etapo metu injekcijos dažniausiai
skiriamos 1 k./mėn. (priklausomai nuo preparato ir gamintojo rekomendacijų). Kai kurie preparatai gali būti
skiriami pagreitinta schema. Šis gydymas gali būti susijęs
su dažnesnėmis nepageidaujamomis sisteminėmis reakcijomis [5, 6].
Gydymo pradžia priklauso nuo to, ar ligos simptomai
yra nuolatiniai ar sezoniniai. Varginant sezoniniams simptomams, gydymą reikia pradėti 2–4 mėnesius iki augalų
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žydėjimo pradžios. Esant nuolatiniams simptomams (pavyzdžiui, asmenims, alergiškiems namų dulkių erkėms,
gyvūnams), alergenų specifinę imunoterapiją galima pradėti bet kuriuo metu [10].
Ikisezoninė alergenų specifinė imunoterapija yra naudojama tik žiedadulkių sukeltoms ligoms gydyti. Poodinė
alergenų specifinė imunoterapija pradedama 4 mėnesius
ir turi būti baigta prieš žiedadulkių žydėjimo sezoną [19].
Poliežuvinė ikisezoninė alergenų specifinė imunoterapija
pradedama 4 mėnesius prieš augalų žydėjimo sezoną ir tęsiama dar 2 mėnesius per žydėjimo sezoną. Tyrimai su 5
žolių žiedadulkių tabletėmis parodė, kad 2 mėnesių ikisezoninis gydymas (po to tęsiant žydėjimo sezono metu) yra
ne toks efektyvus, negu laikantis 4 mėnesių ikisezoninio
gydymo [20].
Pasiekus gerą gydomąjį poveikį, alergenų specifinė
imunoterapija tęsiama nuo 3 iki 5 metų (minimaliai 3 metus) [5, 29]. Nepasiekus gydomojo poveikio po 2 metų,
reikia svarstyti apie gydymo tęsimo tikslingumą [21].

Alergenų specifinės imunoterapijos komplikacijos
Alergenų specifinė imunoterapija yra saugus ir gerai
toleruojamas gydymas, jeigu taikomas kruopščiai atrinktiems ligoniams ir laikantis rekomenduojamo gydymo režimo bei gamintojo nurodymų. Kaip ir kiti vaistai
ar gydymo būdai, alergenų specifinė imunoterapija gali
sukelti vietines ir / ar sistemines nepageidaujamas reakcijas. Taikant poliežuvinę ar alergenų specifinę imunoterapiją tabletėmis, lengvi vietiniai simptomai, tokie
kaip burnos gleivinės niežulys, dilgčiojimas, burnos,
lūpų, liežuvio patinimas yra gana dažni, pasitaiko apie
50 proc. pacientų. Dažniausiai jie praeina per 1–2 savaites po gydymo pradžios. Niežulys, nemalonus pojūtis
burnoje galimas po pirmos alergenų specifinės imunoterapijos tabletėmis dozės ir trunka apie 10–60 min. Labiau varginančios ir ilgiau besitęsiančios reakcijos yra
retos, jos pasitaiko 5–8 proc. pacientų, gydytų alergenų
specifine imunoterapija [22, 23]. Pacientams, kuriems
pasireiškia sunkios orofaringinės reakcijos (gerklų edema / obstrukcija), gali tekti skirti epinefriną ir apsvarstyti gydymo tęsimo tikslingumą [24]. Pilvo skausmas,
viduriavimas ar alerginės ligos paūmėjimas yra reti.
Odos paraudimas, niežulys ir patinimas – dažniausios vietinės reakcijos po injekcijos taikant poodinę
alergenų specifinę imunoterapiją. Jos pasireiškia apie
pusei gydomų pacientų [25]. Vietinis odos atvėsinimas,
tepamieji gliukokortikoidai ar peroraliniai antihistamininiai preparatai – geriausias būdas šioms reakcijoms nuslopinti. Vis dėlto didesnės vietinės reakcijos
neleidžia numatyti sisteminių reakcijų išsivystymo
rizikos [26]. Norint sumažinti nepageidaujamų reakcijų sunkumą ir pasireiškimo dažnį, gali būti skiriami
antihistamininiai vaistai, tačiau tokia premedikacija
neapsaugo nuo sisteminių reakcijų bei anafilaksijos
išsivystymo galimybės [27].
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Sisteminės nepageidaujamos reakcijos taikant poodinę alergenų specifinę imunoterapiją gali varijuoti
nuo lengvų iki sunkių, apimančių odą, viršutinius ir
apatinius kvėpavimo takus, virškinimo traktą ar širdies kraujagyslių sistemą [28]. Sisteminės reakcijos
yra retos ir pasitaiko 1 iš 1 tūkst. injekcijų, daugelis
jų yra lengvos [32]. Per metus (2016–2017 metais)
Vokietijoje užfiksuota 301 nepageidaujama reakcija
dėl alergenų specifinės imunoterapijos (74 pacientai
gydyti poliežuvine ir 226 poodine alergenų specifine
imunoterapija). Iš jų 103 atvejai buvo anafilaksinės
reakcijos [17]. Sunkios anafilaksinės reakcijos gydant
poodine alergenų specifine imunoterapija pasitaiko 1
iš 1 mln. injekcijų [31]. Pati sunkiausia nepageidaujama reakcija – anafilaksinis šokas. Fatalinės išeitys
yra labai retos [29]. Jungtinėse Amerikos Valstijose
2008–1016 metais atlikus 54 mln. poodinių alergenų
specifinės imunoterapijos injekcijų, buvo užfiksuoti 3
mirties atvejai [33]. Daugiau nei 80 proc. sisteminių
reakcijų išsivysto per pirmąsias 30 min. po injekcijos
ir tik nedaugelis reakcijų būna lėtojo tipo (pasireiškia
vėliau nei po 1 val.). Dėl šių priežasčių po alergenų
specifinės imunoterapijos injekcijos pacientui rekomenduojama 30–60 min. pasilikti gydymo įstaigoje,
kad jį galėtų stebėti gydytojas alergologas ir klinikinis
imunologas ir prireikus suteiktų pagalbą išsivysčius
ūmiai būklei [10].

Alergenų specifinės imunoterapijos efektyvumas
Alergenų specifinės imunoterapijos veiksmingumas
vertinamas pagal ligos klinikinių požymių pokytį – simptomų sumažėjimą, mažesnį antialerginių vaistų poreikį,
gyvenimo kokybės pagerėjimą.
Įvairių klinikinių tyrimų duomenimis, imunoterapijos
efektyvumas pabaigus gydymą yra ilgalaikis ir gali trukti
iki 10 ar net daugiau metų. Pastebėta, kad 2 metus po 3
metų trukusio alergenų specifinės imunoterapijos gydymo
kurso pabaigos sumažėja rizika, kad išsivystys bronchų
astma vaikams ir paaugliams, sergantiems alerginiu rinitu,
sukeltu žiedadulkių alergenų [8].
Gydymo metu poveikis vertinamas po kelių augalų žydėjimo sezonų, jeigu taikoma alergenų specifinė imunoterapija žiedadulkių alergenais, ar po vienų metų, jeigu gydoma namų dulkių erkių alergenų preparatais [10].
O. Pfaar su bendraautoriais 2019 metais paskelbė, kad
gydant poodine ir poliežuvine alergenų specifine imunoterapija su žiedadulkių alergenais sukeliamas vietinis ir sisteminis imuninis atsakas, skatinama IgG4 gamyba. Abiejų
gydymo būdų metu pastebėtas reikšmingas bendrojo nosies simptomų balo (TNSS) ir didžiausio nosies įkvėpimo
srauto (PNIF) pagerėjimas po 2 metų gydymo, tačiau šis
poveikis susilpnėjo nutraukus terapiją, nors IgG4 išliko
per visus 3 tyrimo metus [30].
Svarbiausi alerginės astmos alergenų specifinės imunoterapijos gydymo tikslai yra:
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ligos paūmėjimų dažnio sumažėjimas;
gyvenimo kokybės pagerinimas;
simptomų palengvinimas ir suretinimas;
inhaliuojamųjų ir sisteminių gliukokortikoidų ir kitų
vaistų vartojimo poreikio sumažinimas.
FEV1 šiuo atveju nėra geras efektyvumo žymuo, tačiau
kvėpavimo funkciją įvertinti gydomuoju laikotarpiu reikėtų [9]. Klinikinių tyrimų duomenimis, poliežuvinė alergenų specifinė imunoterapija su namų dulkių erkių alergenais gerokai sumažina astmos vaistų poreikį. Poliežuvinė
ir poodinė alergenų specifinė imunoterapija yra efektyvios
gydant namų dulkių erkių ir žiedadulkių provokuojamą
astmą [35].

SARS-CoV-2 pandemijos metu, nes sergantieji kvėpavimo sistemos ligomis turi didesnę riziką sirgti sunkesnėmis
COVID-19 formomis [34].
Šiuo metu daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje, siekiant
apsisaugoti nuo viruso plitimo, gydymo įstaigose ribojamas medicinos paslaugų teikimas, todėl svarbu sudaryti
sąlygas nepertraukiamam gydymui alergenų specifine
imunoterapija. Poliežuvinė alergenų specifinė imunoterapija galėtų tapti prioritetine, nes gydytis galima namuose,
o tai gali apsaugoti nuo gydymo nutraukimo, kai nėra galimybių nuvykti į gydymo įstaigą.

Alergenų specifinė imunoterapija ir SARS-CoV-2
pandemija
Alergenų specifinė imunoterapija nėra vienintelis alerginio rinito / rinokonjunktyvito ir astmos gydymo būdas,
tačiau jis padeda palaikyti ligos kontrolę, sumažinti antialerginių, antiuždegiminių vaistų vartojimą, išvengti paūmėjimų ir pagerinti gyvenimo kokybę. Tai labai svarbu

Alergenų specifinė imunoterapija yra efektyvus ir saugus alerginio rinito / rinokonjunktyvito ir bronchų astmos
gydymo būdas, pripažintas visame pasaulyje. Ji rekomenduojama patvirtinus IgE sukeltą alergiją. Gydant alergenų
specifine imunoterapija, ilgam išnyksta ar sumažėja ligos
simptomai, reikia mažiau vartoti antialerginių vaistų, pagerėja pacientų gyvenimo kokybė ir stabdomas ligos progresavimas.
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