
 

1 
 

 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Секция по Дерматология и венерология 

Катедра по Обща и клинична патология, съдебна медицина,  

деонтология и дерматовенерология 

 

 

Д-р Десислава Димитрова Ганчева-Панайотова 

„Проучване върху тенденциите на контактната 

свръхчувствителност при пациенти 

 в Югоизточен регион на България” 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

На дисертационен труд 

за присъждане на образователна и научна степен 

 „ Доктор “ 

 

Научна специалност Дерматология и Венерология 

Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление 7.1. Медицина 

 

Научeн ръководител: Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева 

Научeн ръководител: Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски 

 

СТАРА ЗАГОРА 2021  



 

2 
 

Дисертационният труд е написан на 96 стандартни печатни 

страници и е онагледен с 43 фигури, 9 таблици и 6 приложения. 

Библиографията включва 152 литературни източника, от които 28 са на 

кирилица и 124 на латиница.  

Във връзка с дисертационния труд са публикувани 6 статии в 

български списания, представени са 5 научни съобщения на български 

и международни форуми и 2 участия в научни проекти по темата към 

Тракийски университет, МФ,  Стара Загора. 

Дисертационният труд е обсъден на 05.03.2021г. на заседание на 

разширен Катедрен съвет на Катедра по обща и клинична патология, 

съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология при 

Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора и е 

насочен за защита към Научно жури. 

 

 Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 

................................. от ...............часа в Академична зала на Медицинки 

Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора пред научно жури в 

състав: 

1. Проф. д-р Николай Цанков, дмн 

2. Проф. д-р Мирослава Кадурина-Илиева, дмн 

3. Доц. д-р Жана Казанджиева, дм 

4. Доц. д-р Румяна Янкова, дм 

5. Доц. д-р Юлиян Ананиев, дм 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Здравка Демерджиева, дм 

2. Доц. д-р Димо Димов, дм 

 

 

 
   

 

  



 

3 
 

 

СЪДЪРЖАНИЕ.........................................................................................3 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ ............................... 4 

1. ВЪВЕДЕНИЕ ......................................................................................... 5 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ .................................................................................... 6 

3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ ................................................................ 7 

3.1. Клинично изследване .................................................................... 7 

3.2. Епикутанно тестуване ................................................................... 8 

3.3. Използвани реактиви и материали ............................................ 10 

3.4. Статистически методи ................................................................ 11 

3.5. Етични аспекти ............................................................................ 11 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ........................................................................................ 12 

4.1. Клинико-епидемиологични данни при пациенти с алергични и 

неалерегични дерматози .................................................................... 12 

4.2. Контактна алергия към никел .................................................... 20 

4.3. Връзка на контактната алергия с професионална експозиция22  

4.4. Клинико-епидемиологични данни при пациенти с хронична 

венозна недостатъчност ..................................................................... 24 

4.5. Сравнителен анализ на получените резултати ........................ 29 

4.6. Описание на клинични случаи .................................................. 32 

 

5. ИЗВОДИ ............................................................................................... 39 

6. ПРИНОСИ ........................................................................................... 40 

7. ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ 

ФОРУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСРЕТАЦИОННИЯ ТРУД ............. 42 

8.РЕЗЮМЕ...............................................................................................44 

9.SUMMARY............................................................................................46 

  



 

4 
 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ: 

АКД = алергичен контактен дерматит  

АД = атопичен дерматит 

ИКД = иритативен контактен дерматит  

КД = контактен дерматит  

ХВН = хронична венозна недостатъчност 

ДЕ = дисхидротична екзема 

ЕР = екзема на ръцете 

МИ = метилизотиазолинон 

МХИ = метилхлоризотиазолинон 

МДБГН = метилдибромоглутаронитрил  

ПФД = парафенилендиамин 

CEAP класификация = (C) клинична, (E) етиологична, (А) анатомична,  

(P) патофизиологична класификация 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Кожата реагира с разнообразни нежелани реакции при контакт с 

вещества от околната среда. През последните години медицинското 

значение и научния интерес към контактните дерматити и контактната 

сенсибилизация нараства значително. Зачестяват случаите на реакции 

към козметични и медицински продукти, средствата от алтернативната 

и народната медицина, вещества от работната среда. Увеличава се и 

броят на регистрирани пациенти с контактна свръхчувствителност 

сред детската популация. Провеждането на своевременна 

профилактика и елиминирането на контактния алерген подобрява 

терапевтичния резултат и качеството на живот на пациентите. 

Епикутанното тестуване се приема за “златен стандарт” в 

диагностиката на контактните алергични реакции. 

В България първите описания на алергични кожни заболявания 

се свързват с имената на проф. Л. Попов и проф. П. Попхристов. 

Дерматоалергологията в България развиват  проф. Н. Беровa, проф. П. 

Михайлов, проф. Л. Странски, доц. Б. Дърленски, Доц. А. Лалова, доц. 

Р. Янкова, Доц. Ж. Казанджиева и др. В последните десет години се 

работи активно, като се осъществяват ежегодни национални 

алергологични кампании и са създадени национални консенсуси за 

диагностика и лечение на контактен дерматит, атопичен дерматит, 

екзема на ръцете и алгоритъм за терапевтично поведение при 

уртикария. 

 Настоящият дисертационен труд цели да представи клинико-

епидемиологичните аспекти на контактната свръхчувствителност при 

пациенти в Югоизточен регион на България. Получените данни са 

резултат на десетгодишен период на изследване с епикутанно 

тестуване на пациенти с различни форми на контактен дерматит, 

атопичен дерматит, дисхидротична екзема, палмоплантарна пустулоза, 

псориазис, розацея, както и специфични рискови групи, като пациенти 

с хронична венозна недостатъчност. Получените резултати дават 

яснота за редица показатели в изследвания регион, като разпределение 

на контактната алергия по пол, възраст, честота, професионална 

насоченост, най-често срещани алергени и позволяват сравнителен 
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анализ с други подобни проучвания проведени в България последните 

години. Особен интерес представлява групата с хронична венозна 

недостатъчност поради високата честота на тази патология и липсата 

до момента на данни за спецификата на контактана алергия при тези 

пациенти в България.  

 

 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел на настоящия труд е да се проучат характеристиките на 

контактна свръхчувствителност при пациенти от Югоизточен регион 

на България с хронична венозна недостатъчност, различни форми на 

контактен дерматит и дерматози като атопичен дерматит, 

дисхидротична екзема, псориазис вулгарис, палмоплантарна пустулоза 

и розацея за периода 2010-2019 година. 

За постигането целта на дисертационния труд са поставени 

следните задачи: 

1. Определяне на корелацията между демографски показатели; 

локализация на екзантема; професионална експозиция и 

контактната свръхчувствителност. 

2. Определяне на честотата на алергени от Стандартна Европейска 

серия, установени при епикутанно тестувани пациенти в 

Югоизточен регион на България. 

3.  Сравнителен анализ на особеностите на контактната 

сенсибилизация при пациенти в пет различни диагностични 

групи: контактен дерматит; дисхидрозиформена екзема; 

атопичен дерматит; розацея и пациенти с палмоплантарна 

пустулоза и псориазис.  

4. Установяване на връзката между контактната 

свръхчувствителност и професията на пациентите. 

5. Определяне честотата на контактна свръхчувствителност и 

установяване на най-честите алергени от стандартни и 

допълнителни целеви серии при пациенти с хронична венозна 

недостатъчност. 
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6. Установяване на корелация между давност, тежест на протичане 

на ХВН и развитие на контактна полисенсибилизация. 

7. Сравнителен анализ на особеностите на контактната 

свръхчувствителност между пациенти с алергични и неалергични 

дерматози и тези с ХВН. 

 

3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

3.1. Клинико-епидемиологично изследване 

Изследвани са две основни групи пациенти от Югоизточен 

регион на България за периода 2010-2019: 

• 385 души с алергични и неалергични кожни заболявания, 

активно потърсили лекарска помощ или насочени от колеги 

дерматолози, с анамнестични и/или клинични данни за контактна 

алергия. Пациентите са изследвани със Стандартна европейска серия 

за епикутанно тестуване (S-1000) по време на ежегодните национални 

алергологични кампании провеждани в ККВБ към УМБАЛ “Проф.д-р 

Стоян Киркович“ гр. Стара Загора, както и при хоспитализирани 

болни. Изследваните лица са разпределени в 5 клинико-диагностични 

групи: контактен дерматит (АКД, ИКД); дисхидротична екзема; 

атопичен дерматит; розацея; пациенти с палмоплантарна пустулоза и 

псориазис, основно с ангажиране на длани, стъпала и скалп.  

• 36 души с клинични данни за ХВН клас C4-C6 и 

труднозаздравяващи улкуси и/или дерматит на подбедрици. Тестувани 

са пациенти насочени от колеги дерматолози, съдови хирурзи и 

хоспитализирани болни в ККВБ. Десет от пациентите са изследвани 

със Стандартна европейска серия за епикутанно тестуване (S-1000) и 

26 пациента със Стандартна европейска серия (S-1000) и целева “Leg 

ulcers”серия (LU-1000).  

Клиничното изследване на пациентите беше провеждано в 

следните насоки:  

 Паспортна част – имена, пол, възраст, професия 
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 Настояща анамнеза - информация за заболяването, 

продължителност и локализация; прилагано лечение; данни 

за прием и/или локално приложение на медикаменти за 

придружаващи заболявания; данни за допълнителни 

активности извън професионалната среда 

 Минала анамнеза - наличие на доказани предходни 

алергични реакции на кожата провокирани от прием на 

храни, медикаменти, контактни алергени 

 Фамилна анамнеза -  близки родственици с алергични 

кожни болести и/или данни за атопия (бронхиална астма, 

алергичен ринит, алергичен конюнктивит, атопичен 

дерматит) 

 Дерматологичен статус  

 Дерматологична диагноза  

 

Възраста на пациентите се определи на база възрастовата 

класификация на СЗО, а именно: 0 – 17 години – детска възраст; 18 – 

44 години – младежка възраст; 45 – 59 години – зряла възраст; 60 – 74 

години – възрастни хора; 75 – 89 години – стари хора; 90 – 99 години – 

дълголетници. 

Диагнозата “атопичен дерматит” се постави съобразно 

критериите на Hanifin и Rajka. 

 

3.2. Eпикутанно тестуване 

Епикутанното тестуване се приема за златен стандарт в 

диагностиката на контактните алергични реакции. При пач тестуването 

се визуализира „in miniature” екземна реакция чрез апликация на 

алерген под оклузия на интактна кожа.  

При епикутанното тестуване върху гърба на участника, 

интерскапуларно се поставят камери, всяка съдържаща определен 

алергени в подходящ вехикулум (вазелин, дестилирана вода и др.) и 

стандартизирана концентрация. Камерите се прикрепват към гърба 

посредством адхезивен пластир при първото посещение на участника 

и престояват в контакт с кожата за 2дни (48 часа). По-ранното 
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премахване на лепенките (ден 1) е възможно само в случаите на 

изразена субективна симптоматика от страна на пациента. При 

тестуване с по-голям брой алергени е възможно и прикрепването им в 

по-долните зони на гърба, като се избягва срединната линия. 

Допълнителното подсигуряване на лепенките с адхезивен пластир не е 

задължително и се решава при всеки отделен случай. 

Реакциите се отчитат на втория и третия ден от приложението им 

(48 и 72 час), като първото е поне 20 мин. след сваляне на пластирите. 

Положението на лепенките се обозначава на кожата с дермален маркер 

след отлепянето им.  

При положителна проба на мястото на приложение на алергена 

се наблюдават еритем, едем, евентуално папули и везикули, в 

зависимост от силата на реакцията. Тези промени са преходни  и 

отзвучават за няколко дни.  

Отчитането на реакциите при проведеното епикутанно тестуване 

се осъществи съобразно протокола на Международната група за 

изучаване на контактния дерматит (ICDRG) Фиг.1 

 

- отрицателна реакция + слабо положителна реакция 

? съмнителна реакция ++ силно положителна реакция 

И. Р. иритативна реакция +++ много силно положителна реакция 

Фиг.1. 
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Всяка реакция се оценяваше съобразно релевантността ú с 

оплакванията на пациента както следва: липсва/вероятна/сигурна. На 

всеки пациент се предоставяше бланка за приложените по време на 

изследването алергени и подробна информация за вида на алергена и 

начините на превенция при наличие на позитивна реакция. 

 

3.3. Използвани реактиви и материали:  

 Европейска стандартна серия за епикутанно тестуване (cat. 

N: S-1000; Chemotechnique Diagnostics, Vellinge, Sweden), 

съдържаща най-често разпространените 27 контактни 

алергена в Европа в стандартизирани концентрации и 

вехикулум (приложение 1) . 

• Европейска стандартна серия за епикутанно тестуване (cat. 

N: S-1000; Chemotechnique Diagnostics, Vellinge, Sweden), 

съдържаща най-често разпространените 30 контактни 

алергена в Европа в стандартизирани концентрации и 

вехикулум (приложение 2). 

•  Целева серия за  контактна свръхчувствителност при 

пациенти с венозни улкуси (cat. N: LU-1000; 

Chemotechnique Diagnostics, Vellinge, Sweden), съдържащa 

27 алергена в стандартизирана концентрация и вехикулум 

(приложение 3).  

• Алуминиеви камери с диаметър 8 мм и вместимост 20 μl, 

прикрепени към  

• хипоалергичен пластир (Finn Chambers, Epitest, Finland). 

 

3.4. Статистически методи 

При анализа и представяне на данните бяха използвани две групи 

статистически методи: 

 Описателни методи: 

1. вариационен анализ на количествени променливи  

2. честотен анализ на качествени променливи  

3. графично изобразяване на данните 

 Методи за проверка на статистически хипотези: 
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 Използваното ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата 

хипотеза бе  p<0.05 

1. параметрични (при нормално разпределение на данните) 

 Student t-тест за две независими извадки - за сравняване на 

средните между две независими групи 

2. непараметрични (при ненормално разпределение на данните) 

 Метод на Kolmogorov-Smirnov - за проверка за нормалност 

на разпределението на количествена променлива 

 Метод на Mann-Whitney  - за сравняване на средните между 

две независими групи 

 Метод Chi-square/Fisher’s exact test за доказване на връзка 

между две качествени променливи в независими извадки  

За обработването на данните и изготвянето на графичните 

изображения бяха използвани софтуерните продукти SPSS 13.0, 

GraphPadPrism 3.0 МS Office Excel. Статистическите анализи са 

проведени със съдействието на доц. Катя Пеева, Тракийски 

Университет, Медицински факултет, Стара Загора. 

 

3.5. Етични аспекти 

Осъществяването на проучванията е съобразно националните и 

международни изисквания за провеждане на клинични проучвания, 

включително запазването на анонимността на участниците и 

неразкриването на личната информация за тях. Изготвянето на 

протоколите на проучванията е в съответствие с  изискванията за добра 

клинична и лабораторна практика, както и съобразно действащото 

законодателство в Република България. 
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4. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 

4.1. Клинико-епидемиологични данни при пациенти с 

алергични и неалергични дерматози 

От всички 385 епикутанно тестувани пациенти с алергични и 

неалергични дерматози в Югоитзочен регион на България, за описания 

период от 2010 до 2019 гогина, разпределението по пол показва 

превалиране на женския пол – 274 (71,2%) жени и 111 (28,8%) мъже 

(Фиг.4). 

 

 

 

Фиг.4. Разпределение на пациентите по пол  

 

Възрастовото разпределение по групи на изследваните пациенти е 

следното: 0-17 години - 25 пациента (6,5%); 18-44 години -181 (47%); 

45-59 години- 122 (31,7%); 60-74 години – 43 (11,2%); над 75 години- 

14 (3,6%). Най-младият тестуван пациент е на 7 години, а най-

възрастния на 86 години (Фиг. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5. Разпределение на пациентите по възрастови групи 
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Според локализацията на екзантема най-висока е честота на 

засягане на длани - общо при 177 от тестуваните, следвани от зоната на 

лице и скалп – 125 души, горни крайници - 102, долни крайници - 77, 

трункус - 58 и едва при 10 се описва засягане на лигавици и 

полулигавици (Фиг.6). При 136 (35,3%) от пациентите са ангажирани 

само длани, като при 62 пациенти се касае за дисхидротична екзема, а 

в останалите 74 случая за различни други форми на екзема на ръцете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.6. Разпределение на пациентите според локализация на 

екзантема 

 

 При 222 души (57,7%) от тестуваните се отчитат позитивни 

алергични реакции. Поливалентна алергия се регистрира при 52,7% от 

всички 222 пациенти с позитивна реакция (Фиг.7). 

 

Фиг.7.  
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По анамнестични данни лична предиспозиция към атопия се 

отчита при 23,9% и фамилна предиспозиция за атопия при 11,2 % от 

385 тестувани. 

Отчетени са 420 положителни реакции при 222 пациента към 27 

от 30 алергена в Стандартна Европейска серия (Фиг.8). Липсват 

позитивни реакции към алергени mercapto mix, MBT, primin. Средният 

брой положителни реакции на човек е 1,9.  

Водещи контактни алергени за изследвания десетгодишен период 

от време в Югоизточен регион на България са: никел в 30,6%; кобалт 

9,1%; катон 8,8%; метилизотиазолинон 8,3%; колофон 6,8%; калиев 

бихромат 6,5%; балсам на перу 6,5%; парафенилендиамин 6,0%; 

метилдибромоглутаронитрил 6,0%; парфюм микс 1 5,5%; тесктилни 

бои смес 5,5%. 

 

Фиг.8. Разпределение на алергените от Стандартна Европейска серия 

като честота (брой) на положителни реакции 
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Пациентите са разпределени в 5 клинико-диагностични групи като 

броя на изследваните лица във всяка група е следното: пациенти с 

розацея -18 (4,7%); лица с атопичен дерматит – 21 (5,5%); псориазис 

вулгарис и палмоплантарна пустулоза общо 36 (9,4%); дисхидротична 

екзема – 62 (16,1%) и най-голям брой на лица с различни форми на 

контактен дерматит – 248 (64,4%) (Фиг.9). В групата - псориазис/ 

палмоплантарна пустулоза преобладаващ е броя на изследваните 

пациенти с пустулоза – общо 27 души.  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Фиг.9. Разпределение на пациентите (в брой) по диагнози 

 

Възрастовото разпределение при различните диагнози показва най-

активно засягане на лица в младежка възраст при КД, ДЕ и пациенти с 

розацея; зрялата възраст при палмоплантарна пустулоза и псориазис; 

детската и младежката възраст при АД . 

В петте диагностични групи според факторите – наличие на 

позитивна алергична реакция и полиалергия отчитаме следното 

разпределение: при пациенти с дисхидротична екзема 66,1% са с 

контактна алергия, като 70,7%  от тях са с повече от една положителна 

реакция; при групата на контактните дерматити 60,5% са с контактна 

свръхчувствителност, като 52% от тях са с повече от една положителна 

реакция; при лицата с атопичен дерматит 42,9 % са с положителни 

реакции, като само 22,2 % са с полиалергия; от пациентите с псориазис 

и палмоплантарна пустулоза 41,7% са с контактна алергия, като 40% 

от тях са реагирали с повече от една положителна реакция; 

изследваните лица в групата с розацея са с най- нисък процент на 
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позитивни реакции – 38,9%, като при 28,6% от тях алергията е 

поливалентна (Фиг. 10. и Фиг. 11). 

 

 

Фиг.10. Разпределение на пациентите (в проценти) според показател 

наличие на позитивна реакция в различните диагностични групи 

 

 
 

Фиг.11. Разпределение на пациентите (в проценти) според показател 

наличие на полисенсибилизация  при различните диагностични групи 
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При пациентите с различни форми на контактен дерматит (n=248) 

са отчетени позитивни реакции към 23 алергена от Стандартна 

Европейска серия (Фиг.12). В най-висок процент се позитивират 

металите никел 31,5%, кобалт  8,1% и калиев бихромат 8,1%, следвани 

от алергени като балсам на перу 8,1%, метилдибромоглутаронитрил  

7,7%, метилизотиазолинон  7,3%, колофон  7,3% и парафенилендиамин 

7,3%. 

 

Фиг.12. Разпределение на алергените като честота на положителни 

реакции при пациенти с контактен дерматит 
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При тестувани 62 пациенти с дисхидротична екзема са отчетени 

позитивни реакции към 16 алергена от Стандартна Европейска серия 

(Фиг.13). В най-висок процент се позитивират алергените никел – 34%, 

кобалт – 14,5%, катон (МИ/МХИ) – 23,8%, метилизотиазолинон – 17,7 

% и колофон – 11,3%. 

 

Фиг.13. Разпределение на алергените като честота на положителни 

реакции при пациенти с дисхидротична екзема 
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съответно по 5,6%.  
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Фиг.14. Разпределение на алергените като честота на положителни 

реакции при пациенти с псориазис/палмоплантарна пустулоза. 
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При тестувани 18 пацеинта с розацея също са отчетени позитивни 

реакции към 6 алергена от Стандартна Европейска серия (Фиг.16). 

Водещи са никел - 22,2% и кобалт 11,1%. Други алергени като 

колофон, балсам на перу, катон (МИ/МХИ) и лирал са с по рaвен брой 

положителни реакции – 5,6% от изследваните. 

Фиг.16. Разпределение на алергените като честота на положителни 

реакции при пациенти с розацея 

 

 

4.2. Контактна алергия към никел 

 

От общо тестувани 385 пациента с различни алергични и 

неалергични дерматози най-висока честота на положителни реакции 

отчитаме към никел - при 118 души (30,6%). 

Разпределението по пол при никеловата алергия показва 

значително превалиране на женския пол, със засягане на 38,7% (106) 

от всички тестувани жени и 10,8% (12) от мъжете (Фиг.17). Съществува 

статистически значима разлика в разпределението на никеловата 

алергия по пол (Р<0.001).  
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Фиг.17. Разпределение на никеловата алергия по пол 

 

В 57,6% от случаите засегната е възрастта между 18 и 44 години - 

68 пациента с позитивни алергични реакции към никел, последвани от 

зрялата възраст 45-59г. – 35 пациента (29,7%), възрастни хора над 60 

г.- 10 души (8,5 %) и 5 пациента в групата 0-17 години (4,2%) (Фиг.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.18. Разпределение на пациенти с никелова алергия по 

възрастови групи 

 

Никелът е водещ като честотат контактен алерген в петте 

диагностични групи. Никелова алергия се отчита в най-висок процент 

при пациентите с ДЕ в 33,9% от случаите, следвани от лицата с КД – 

31,5%, при 28,6% от всички тестувани с АД, при около 25% от 

пациентите с палмоплантарна пустулоза и псориазис и в най-нисък 

процент при пациентите с розацея – 22,2%. 
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Фиг. 19 Никелова алергия (в проценти) при различните диагнози 

 

4.3. Връзка на контактна алергия с професионална експозиция. 

 

Според фактора професионална заетост най-голяма процент от 

потърслите консултация и изследвани с епикутанно тестуване попадат 

в групата офис служители -133 (34,5%), последвани от работещи в 

машинна и електроиндустрия – 53 (13,8%), работещи с козметика 

(маникюристи, фризьори, масажисти) - 29 (7,5%), медицински 

персонал - 26 (6,8%), хранително-вкусова индустрия-15 (3,9%), 

строителни работници -8 (2,1%) и една по голяма група от 121 (31,4%) 

лица без работна заетост, в която се включени деца, пенсионери, 

безработни и жени в майчинство (Фиг.20).  
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Предвид клинико-анамнестичните данни и получените резултати 

от епикутанното тестуване при 61 (15,8%) от 385 пациента отчитаме 

връзка на оплакванията с работната среда (Фиг.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.21. Разпределение на пациентите според фактор връзка на 

оплакванията с професионалната среда  

 

При изследваните от нас пациенти, при които е установена връзка 

на оплакванията с професионална експозиция при 46 се касае за 

ралични форми на КД, при 12 за ДЕ, двама са с псориазис вулгарис, 

при които също се обсъжда насложен КД и един пациент е с атопичен 

дерматит.  

Най-честата локализация на екзантема самостоятелно или в 

комбинация с друга анатомична област са дланите – 55 пациента 

(90,2% от всички случаи), следвани от горни крайници при 11, лице и 

скалп при 9, долни крайници при 5 и трункус при 3 души. 

Разпределението по пол на групата пациенти, при която се 

регистрира връзка на оплакшанищта с работната среда е както следва: 

37 жени (60,7%) и 24 мъже (39,3%), като не отчитаме статистически 

значима разлика в разпределението по пол при пациентите с данни за 

професионална експозиция (p>0.05) (Фиг.22). 
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липса на връзка на оплакванията с професионалната …
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Фиг.22. Разпределение на пациентите по пол  

 

Процентното разпределение на тези 61 пациента, при които 

отчитаме връзка на оплакванията с работната среда, спрямо 

обособените шест професионални групи e: машинна и ел.индустрия – 

22 (36,1%), работещи с козметика – 16 (26,2%), медицински персонал 

– 9 (14,8%), строителни работници – 6 (9,8%), офис работа – 5 (8,2%) и 

с заетост в хранителновкусовата индустрия - 3 (4,9%) (Фиг. 23). 

 

От общо 61 пациента при които е отчетена връзка между 

оплакванията и професионалната среда при 31% е налична 

положителна алергична реакция към никел. Най-голям е дела на 

засягане на лица попадащи в групи – машинна и ел.индустрия и 

работещи в козметичната индустрия (фризьори, козметици, 

масажисти). 

8,20%

36,10%

26,20%

14,80%

4,90%
9,80%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

37; 61%

24; 39%

жени мъже



 

25 
 

 

4.4. Клинико-епидемиологични данни пациенти ХВН 

 

Разпределението по пол при тестуваните 36 пациента с ХВН клас 

C4-C6 показва превалиране на женския пол - 22 жени (61,1%) и 14 

мъже (38,9%) (Фиг.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 24. Разпределение на пациентите с ХВН по пол 

 

Възрастовият диапазон на изследваните е от 42 до 86 години, като 

средната възраст е 64,5 години. Разпределението по възрастови групи 

е следното: 2 пациенти (5,6%) от 18 до 44 години; 9 пациента (25%) от 

45 до 59 години; 18 пациента (50%) от 60 до 74 години и 7 пациента 

(19,4%) над 75 години (Фиг.25) 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.25. Разпределение на пациенти с ХВН по възраст  

 

22; 61%

14; 39%

Жени Мъже
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При 21 пациента (58,3%) се отчитат позитивни реакции към 

алергени от Стандарна и/или специфична „Leg ulcers” серия. 

Полисенсибилизация се наблюдава при 13 (36,1%) от всички 

тестувани, или при 61,9% от пациентите с положителна алергична 

реакция (Фиг. 26). 

  

 

Фиг.26. Разпределение на пациентите според наличието на позитивна 

алергична реакция и поливалентна алергия 

При пациенти с до десетгодишна давност на оплакванията 

алергия към повече от един алерген се наблюдава при 3 от 17 души или 

17,6% от изследваните. При пациентите с над десет години от 

развитието на симптоми на ХВН полиалергия се отчита 10 от 19 лица 

или при 52,6% (Фиг. 27). Отчитаме статистически значима разлика при 

пациенти с давност на ХВН до и над 10 години и наличието на 

поливалентна алергия./ Р=0.041/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.27 
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С позитивни алергични реакции

38,10%

61,90%

С една положителна 
реакция

С полиалергия

до 10 години ХВН > 10 години ХВН

с полиалергия 17,60% 52,60%

без полиалергия 82,40% 47,40%
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По клинико-анамнестични данни изследваните пациенти са 

разпределени в три групи според клинични критерии на CEAP 

класификацията на ХВН (табл.7):  

Таблица.7. 

Клас 

ХВН 
% разпределение Кожни промени 

C4 30,6%  
Липодерматосклероза, бяла атрофия, 

пигменатция, екземни промени 

C5 47,2% 
Кожни промени отговарящи на C4 и белези 

от заздравели венозни улкуси 

C6 22,2%  
Кожни промени отговарящи на C4 и активни  

венозни улкуси 

 

При пациенти с само с кожни промени по подбедрици – ХВН клас 

C4 наблюдаваме полиалергия при 1 от 11 пациента или 9,1%, а при 

пациенти с данни за по тежко протичане на заболяването – ХВН клас 

C5-C6 при 12 от 25 пациента или 48% от изследваните (Фиг.28). 

Отчитаме статистически значима разлика при наличието на 

поливалентна алергия при пациенти само с кожни промени по 

подбедрици – ХВН клас C4 и групата пациенти с данни за 

епителизирали или заздравели венозни улкуси ХВН клас C5 и C6./ 

P=0.016/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Фиг.28. 

 

ХВН клас C4 ХВН клас C5 - C6

с полиалергия 9,10% 48,00%

без полиалергия 90,90% 52,00%

9,10%

48,00%

90,90%

52,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%
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При тестувани 36 пациента с ХВН положителни алергични реакции 

се наблюдават при 21 пациента. Отчетени са общо 52 позитивни 

реакции към алергени от Стандартна европейска и /или специфична 

серия. Средният брой положителни реакции на човек е 2,5.  

Наблюдават се контактна сеснибилизация към 12 алергена от 

Стандартна Европейска серия. С най-висока честота са: балсам на перу 

-16,7%; парабен микс – 13,9%; никел -13,9% и колофон -11,1% (Фиг. 

29). 

Фиг.29. Честота на разпределение на алергени Стандартна Европейска 

серия при пациенти с ХВН (в брой) 

Отчетени са позитивни алергични реакции към 13 алергена от 

специфична Leg Ulcers серия, като с най-висока честота са 

нитрофуразон-11,1%, прополис-8,3%, амерхол-5,6%, пропилен гликол-

5,6% и цетарилов алкохол -5,6% (Фиг.30). 
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Фиг.30. Честота на разпределение на алергени специфична “Leg ulcers” 

серия при пациенти с ХВН (в брой) 

 

 

4.5. Сравнителен анализ на резултатите 

 

Проведенето от нас изследване отразява данните за контактна 

свръхчувствителност на 385 дерматологични пациенти за 

десетгодишен период в Югоизточен регион на България. Проучването 

на най-честите положителни реакции сред тестуваните пациенти 

посочва най-разпространените контактни алергени и определя 

водещата им роля при развитието на различните форми на АКД, ДЕ и 

свръхчувствителност при лица с АД, розацея, палмоплантарна 

пустулоза и псориазис. 
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Данните за България по отношение честотата на контактно 

алергичните реакции при пациенти с ХВН до момента липсва. Това се 

обяснява с фактите, че тези пациенти основно се лекуват амбулаторно 

от съдови хирурзи, липсва достатъчно информация и клинично 

насочено мислене за развитие на контактноалергични реакции при тази 

група пациенти. Епикутанното алергологично тестуване е по 

специализирано дерматологично изследване, което се осъществява с 

по-големите градове и университетски центрове и не се заплаща от 

НЗОК, което също е фактор, който ограничава броя на изследваните. 

Отчитаме факта за необходимостта от мултидисциплинарен подход за 

постигане на  по-ранно диагнострициране и по-добър терапевтичен 

ефект при тази група пациенти. 

В двете изследвани групи – пациенти с алергични и неалергични 

дерматози (n=385) и пациенти с ХВН (n=36) по - висока е честотата на 

засягане на женския пол. В групата с ХВН преобладават пациентите 

над 60 годишна възраст „възрастни“ и „стари“ хора – 69,4 % от 

изследваните, докато в другата групa по-голям е броя на пациентите в 

„ младежка активна“ и „ зряла“ възраст – общо 78,7%. 

При двете групи пациенти се наблюдават еднакви нива на 

контактна свръхчувствителност – приблизително 58%. При пациентите 

с ХВН е по-висок процента (62%) на диагностицираните случаи с 

полисенсибилизация, поради честата апликация на различни локални 

средства върху нарушена кожна повърхност. 

В групата пациенти с алергични и неалергични дерматози водещ 

контактен алерген е никел (30,6%). Най-голям процент на потърсилите 

консултация и с позитивирали се реакции към никел са хората в 

активна младежка и зряла възраст (общо 87,3%), като наблюдаваме 

тенденция за значително намаляване броя на позитивни алергични 

реакции към никел при пациентите над 60 год (8,5%). Разпределението 

на никеловата алергия по пол при нашите пациенти е в съотношение 

1:3.8 - мъже:жени, което съответства на данните в литературата за 

значително по-често позитивни алергични реакции към никел при 

жени.  
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При пациентите с ХВН алергията към никел е в значително по-

нисък процент (13,9%). Отчитаме статистически значима разлика в 

двете групи по отношение на показател контактна 

свръхчувствителност към никел (p<0.05). Статистически значима 

разлика в контактна алергия между двете групи се открива и при още 

три алергена от Стандартна Европейска серия - балсам на перу, 

ланолин и парабен микс (p<0.05) (табл.9). 

Таблица 9. 

 

Алерген 

 

Тестувани 

пациенти с ХВН 

Пациенти с 

алергични/неалергични 

дерматози 

 

P<0.05 

Парабен микс 13.9% 1.3% P<0.0001 

Ланолин 5,6% 0,3% P=0.012 

Балсам Перу 16,7% 6,5% P=0.048 

Никел 13,9% 30,6% P=0.024 

 

Получените от нас данни са сходни с описаните в литературата 

до момента за висока нива на контактната свръхчувствителност при 

пациенти с ХВН към балсам на перу (14-40%).  Високата честота на 

позитивни реакции към консерванти от парабеновата смес и ланолин 

при пациенти с ХВН може да се обясни с т.нар.“парабен парадокс“ 

(Fisher 1973) и „ланолин парадокс“ (Wolf 1996), а именно поява на 

реакция към алергена при нарушена кожна повърхност и липса на 

такава при интактна кожа. 

Наблюдава се близко процентно разпределение в двете пациентски 

групи на контактната свръхчувствителност към консерванти:  катон – 

5,6% при ХВН и 8,8% при другата група; МДБГН – 2,8% при ХВН и 

6,0% при другата група; кватерниум – 2,8% при ХВН и 0,3% при 

тестуваните пациенти с алергични и неалергични дерматози. 

Статистически значима разлика по отношение на показател контактна 

свръхчувствителност към консерванти в двете групи не е налична 

(p>0.05). 
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По отношение на девети алерген – колофон в групата пациенти с 

ХВН контактната свръхчувствителност е почти два пъти по-висока 

(11,1%), като не се наблюдава статистически значима разлика. 

Разпределението на позитивните реакции към локални лекарствени 

средства в двете групи показва леко превалиране на пациентите с 

данни за ХВН и е следното: тиксокортол пивалат – 2,8% при ХВН  и 

0,8% при другата група; бензокаин – 2,8% при ХВН и 2,3% при другата 

група; клиоквинол – 2,8% при ХВН и 0,3% при другата група; 

неомицин – 5,6% при ХВН и 0,8% при другите пациенти. 

Статистически значима разлика по отношение на показател контактна 

свръхчувствителност към локални лекарствени средства в двете групи 

не е налична (p>0.05).  

 

4.6. Описание на клинични случaи 

Клиничен случай: Ятрогенна контактна алергия при пациент с 

ХВН 

 

Анамнеза: Жена на 57 години с оплаквания от неколкократни 

прояви на зачервяване, залющване и сърбеж по подбедрици в хода на 

терапия на труднозаздравяваща рана на ляв долен крайник. От 

придружаващи заболявания е с данни за ХВН - С5 и артериална 

хипертония. По повод ХВН е приемала таблетки детралекс и е 

прилагала локално дермазин крем, дефламол, дермокортикоиди, 

еластокомпресия. 

 Дерматологичен статус: Към момента на клиничния преглед и 

тестуването при пациентката се наблюдава липодерматосклероза, 

варикоза и атрофичен цикатрикс над медиален малеол на лява 

подбедрица (фиг32). 

 Епикутанно тестуване: Проведено е епикутанно тестуване със 

Стандартна Европейска серия. Отчетени са положителни реакции към 

Neomycin sulfas (+), Paraben mix (++), Colophon (++)  и иритативна към 

PPD на 2 и 3 ден (фиг.33.) 
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Фиг.32     Фиг.33.  

 

Диагноза и терапия: Въз основа на анамнестичните данни и 

резултатите от тестуването, се постави диагноза контактен дерматит. 

На пациентката бе дадена информация относно продукти съдържащи 

алергените и препоръки да бъдат изключени от терапевтични схеми на 

лечение на усложнения на ХВН. 

Продукти използвани при лечение на пациентката и съдържащи 

позитивирали се алергени: 

Дермазин крем: Активното вещество е: сребърен сулфадиазин. Другите съставки 

са: хидрогенирано фъстъчено масло, цетилов алкохол, метилпарахидроксибензоат, 

пропиленгликол, пропилпарахидроксибензоат, полисорбат 60, дестилирана вода. 

Аргосулфан крем:Активното вещество е: сребърен сулфатиазол.Другите 

съставки са: течен парафин, цетостеарилов алкохол, бял мек парафин, натриев 

лаурилсулфат, глицерол, пропил парахидроксибензоат, метил парахидроксибензоат, 

калиев дихидрогенфосфат, динатриев хидрогенфосфат, вода за инжекции. 

Дефламол  маз:1 g маз съдържа активни вещества: ретинол палмитат (retinol 

palmitate) 0,35 mg (съответно 350 IU); ергокалциферол (ergocalciferol) 0,01 mg (съответно 

400 IU). Другите съставки са: рибено масло; перувиански балсам; парафин, течен; 

парафин, твърд; парафин, бял мек; ланолин; полисорбат 80; полисорбат 60; сорбитанов 

олеат; макрогол 4000; метил парахидроксибензоат; пропил парахидроксибензоат; 

етил галат; пречистена вода.  

 Лоринден N крем Активните вещества са: флуметазон (като пивалат) 0,2 mg и 

неомицин (като сулфат) 5 mg в 1 g  
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Клиничен случай: Полисенсибилизация при пациент с улкус 

крурис венозум 

 

Анамнеза: Жена на 65 години с оплаквания от поява на 

болезнена, труднозаздравяваща „рана“ на лява подбедрица от 8 месеца. 

От придружаващи заболявания е с данни за ХВН – С6 и артериална 

хипертония. По повод ХВН е прилагала локално дермазин крем, 

дефламол, ацербин, лоринден С, еластокомпресия. 

Дерматологичен статус: Към момента на клиничния преглед и 

тестуването при пациентката в областта на лява подебдрица се 

наблюдава улкус с полициклична форма, еритемоливидни ръбове и 

ксероза, еритем и пигментация на околна кожа. В областта на дясна 

подбедрица  наличие на хипопигментен цикатрикс, пигментация и 

ксероза (фиг.34). 

 

 

Фиг.34 

Епикутанно тестуване: Проведено е епикутанно тестуване със 

Стандартна Европейска серия и специфична LU серия. Отчетени са 

положителни реакции към Clioquinol (+), Paraben mix (++), Balsam Peru 

(++), Propolis (+) и Wood tar Mix (+) на 2 и 3 ден (фиг.35). 

 

 

 

 

 

Фиг.35 
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Диагноза и терапия: На пациентката бе дадена информация 

относно продукти съдържащи алергените и препоръки да бъдат 

изключени от терапевтични схеми на лечение на усложнения на ХВН. 

Проведе се терапия с Sol.AgNO3 1% и елоком крем за околна кожа и се 

отчете значимо подобрение на дерматологичния статус в рамките на 

следващите два месеца (фиг.36). 

  Фиг.36 

 

Продукти използвани при лечение на пациентката и съдържащи 

позитивни алергени:  

Дермазин крем: Активно вещество: сребърен сулфадиазин. Други съставки: 

хидрогенирано фъстъчено масло, цетилов алкохол, полисорбат 60, пропиленгликол,  

метил парахидроксибензоат, пропил  парахидроксибензоат 

Ацербин крем: Активните съставки: DL-ябълчна киселина, салицилова 

киселина и бензоена киселина. Други съставки: пропилен гликол, пропилен гликол мо-

номалат, метил-4-хидроксибензоат, пропил-4-хидроксибензоат, ксалифин 15, 

бензилов алкохол. 

Дефламол  маз:Активни вещества: ретинол палмитат (retinol palmitate) 0,35 mg 

(съответно 350 IU); ергокалциферол (ergocalciferol) 0,01 mg (съответно 400 IU).Други 

съставки: рибено масло; перувиански балсам; парафин, течен; парафин, твърд; 

парафин, бял мек; ланолин; полисорбат 80; полисорбат 60; сорбитанов олеат; макрогол 

4000; метил парахидроксибензоат; пропил парахидроксибензоат; етил галат; 

пречистена вода.  

Лоринден С маз: Активни вещества: флуметазон (като пивалат) 0,2 mg и 

клиоквинол 30 mg в 1 g маз. Други съставки са: пчелен восък и парафин, бял мек 
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Клиничен случаи: Контактен дерматит с автотрансфер на 

алергена 

 

Анамнеза: Мъж на 48 години с оплаквания от около 2 седмици 

от поява на сърбящ обрив първоначално по дясна предмишница, 

впоследствие разпространил се и по дясна част на тялото и дясно 

бедро. По анамнестични данни след поставяне на абокат на дясна 

предмишница и поява на възпаление и хематом пациента е провел 

самолечение с компреси с риванол в засегнатата зона. От 

придружаващи заболявание е с данни за артериална хипертония, 

обезитас, ХВН клас C4. 

Дерматологичен статус:  По дясна предмишница и гръб на дясна 

длан наличие на ясно отграничена еритемна плака и ксероза. Еритемни, 

на места еритемнохеморагични папули конфлуиращи в плаки в 

областта на дясна коремна и гръдна половина, дясна мишница и бедро. 

Симетричен екзантем по двете подбедрици представен от 

липодерматосклероза, пигментация и ксероза, без данни за активни 

или заздравели венозни улкуси (Фиг.37).  

    

   Фиг.37 
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Епикутанно тестуване: Кожно епикутанно тестуване – 

Стандартна европейска серия №10 Paraben mix (++) (фиг.38). Кожно 

епикутанно тестуване – “Leg ulcers” серия без реакция.  

Диагноза и терапия: Въз основа на анамнестичните данни и 

резултатите от тестуването, се постави диагноза контактен дерматит с 

автотрансфер на алергена. На пациента бе дадена информация да 

избягва използването на локални лекарствени и козметични средства 

съдържащи парабени. Проведе се терапия със системни КС и 

емолиенти с пълно обратно развитие на оплакванията.  

 

 

Фиг.38. Положителна алергична реакция към Paraben mix (+). 

 

Състав на Риванол солутио: 

Активно вещество: Етакридинов лактат 1.00 mg в 1 ml разтвор. 

Другите съставки: Метил парахидроксибензоат Е218 и пречистена вода 

 

 

3.4.4. Клиничен случай: Алергичен контактен дерматит към 

ПФД и кръстосана сенсибилизация 

 

Анамнеза: Жена на 24 години с неколкократни прояви на сърбящ 

обрив по скалп, зад ушите и чело след боядисване на коса. В миналото 

данни за перманентно боядисване на вежди и оплаквания от поява на 

зачервяване и подуване на место на временна татуировка. Пациентката 

няма съпътстващи заболявания и не приема системно медикаменти. 

Съобщава за баба с подобни оплаквания след боядисване и консумация 

на определени храни. 
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Дерматологичен статус: Към момента на прегледа и 

провеждането на тестуването наличие на еритемни папули и плаки в 

ретроаурикуларна зона и десквамация по капилициум (фиг.39). 

 

   

Фиг.39  

 

Епикутанно тестуване: Проведено е епикутанно тестуване със 

Стандартна Европейска серия. Отчетени положителни реакции към 

PPD (+++) и Textile dye mix (+++) с наличие на еритем, инфилтрат и 

були на 3 ден (фиг.40). 

   Фиг.40 

Диагноза и терапия: Въз основа на клиничните изменения и 

резултатите от тестуването, се постави диагнозата алергичен контактен 

дерматит. Проведе се етиологично лечение и отстраняване на контакта 

с продукти, съдържащи алергените. На пациентката бе дадена и 

допълнителна информация да избягва контакт с азо/анилинови бои, 

парабени, някои медикаменти като сулфонамиди, сулфанилурейни 

препарати и локални анестетици (бензокаин). 
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ИЗВОДИ 

 

 1. От общо 385 епикутанно тестувани пациенти от Югоизточен 

регион на България за изследвания десетгодишен период от време 

превалира женския пол (71,2%) и лица в „младежка активна“ възраст 

(47%) и „зряла“ възраст (31,7%). Женският пол и младежката възраст 

(18-44г) са рискови фактори за алергия към никел. 

2. Водещи контактни алергени от Европейска Стандартна серия в 

изследваната популация са металите – никел (30,6%) и кобалт (9,1%) и 

консерванти – катон (8,8%) и метилизотиазолинон (8,3%). 

 3. Пациенти с дисхидротична екзема са с по-висока степен на 

контактна (поли)сенсибилизация, в сравнение с пациенти с контактен 

дерматит, атопичен дерматит, розацея, палмоплантарна пустулоза и 

псориазис. 

4. Пациенти с палмоплантарна пустулоза и псориазис с 

палмоплантарно ангажиране проявават най-често сенсибилзация към 

никел и кобалт. 

5. Наличието на влошаващи екзогенни фактори и терапевтична 

резистентност при дерматози с нарушена бариерна функция и по-

изразена иритабилност, като атопичен дерматит и розацея, изисква 

епикутанното тестуване да бъде включено в диагностичния алгоритъм. 

6. На регионално ниво най-рискови професионални групи за 

развитие на професионално ориентирана контактна алергия са тези на 

работещи в машинна и електроиндустрия (36,1%) и ангажирани в 

козметиката (26,2%). 

7. Пациентите с хронична венозна недостатъчност са с висока 

честота на контактна полисенсибилизация (>60%), поради честата 

апликация на различни локални продукти върху нарушена кожна 

бариера.  

8. По-висок е рискът от полисенсибилизация при пациенти с 

хронична венозна недостатъчност с по-голяма давност на 

оплакванията (над 10 години) и в случаите с по-тежко протичане на 

заболяването (ХВН клас C4-C5).  
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9. Конактната свръхчувствителност към перувиански балсам, 

парабени и ланолин при пациенти с венозни улкуси и дерматити на 

подбедрици е статистически значимо по-висока в сравнение с 

пациенти с други алергични и неалергични дерматози (P<0.05).  

10. При пациенти с хронична венозна недостатъчност водещи 

контактни алергени от Европейска Стандартна и специфична „ Leg 

ulcers” серии са перувиански балсам (16,7%), парабен микс (13.9%), 

колофон (11,1%), нитрофуразон (11,1%), прополис (8,3%), 

ланолин/амерхол (5,6%), пропилен гликол (5,6%) и цетарилов алкохол 

(5,6%). Това дава представа за най-често използваните локални 

средства при лечение на венозни улкуси и дерматити на подбедриците 

в регионалните медицински практики. 

 

ПРИНОСИ 

Научно-теоретични: 

 Оригинални: 

1. За първи път в България е проведено сравнително 

епидемиологично проучване на характерстиките на контактна 

сенсибилизация при пациенти с неалергични кожни заболявания като 

розацея, палпоплантарна пустулоза и псориазис, в сравнение с тези при 

пациенти с контактен дерматит, дисхидротична екзема и атопичен 

дерматит.  

2. За първи път в нашата страна се представят данни описващи 

честотата и особеностите на контактната свръхчувствителност при 

пациенти с хронична венозна недостаттъчност. 

3. За първи път в България се доказва наличието на връзка между 

продължителност, тежест на протичане на ХВН и наличие на 

полисенсибилизация. 

4. За първи път е проведен сравнителен анализ на контактната 

алергия при пациенти с ХВН и пациенти с алергични и други 

неалергични дерматози. 
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Потвърдителни: 

 

1. Потвърждават се данните за никел и кобалт като водещи 

алергени при пациенти с контактен дерматит, дисхидротична екзема, 

атопичен дерматит, палпоплантарна пустулоза, псориазис и розацея.  

2. Потвържадава се високата честота на контактна 

(поли)сенсибилизация и необходимостта от епикутанно тестуване при 

пациенти с дисхидротична екзема. 

3. Потвърждават се данните за необходимостта от епикутанно 

тестуване при дерматози с нарушена бариерна функция и по-изразена 

иритабилност като атопичен дерматит и розацея, при наличие на 

влошаващи екзогенни фактори. 

4. Потвърждава се високата честота на контактна 

(поли)сенсибилизация при пациенти с хронична венозна 

недостатъчност и перувиански балсам като водещ алерген при тази 

група. 

5. Потвържадва се наличието на „парабен“ и „ланолин“ парадокс 

при пациетни с хронична венозна недостатъчност. 

 

Научно-практически: 

 

1. На базата на собствени проучвания се направи анализ на 

клинико-епидемиологичните особености на контактната 

свръхчувствителност на пациенти от българската популация в 

Югоизточен регион на България. 

2. На базата на собствени проучвания се установиха на 

регионално ниво най-честите контактни алергени от Стандартна 

Европейска и специфични серии при пациенти с хронична венозна 

недостатъчност и се въведе епикутанното тестуване като част от 

диагностичния алгоритъм при терапевтично резистентни дерматити и 

улкуси на долни крайници. 

3. Подготвиха се информационни материали и срещи, с цел по-

добра колаборация и мултидисциплинарен подход при диагностиката 

и терапията на пациенти с хронична венозна недостатъчност. 
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РЕЗЮМЕ:  

 

Въведение: През последните години медицинското значение и 

научния интерес към контактната сенсибилизация нараства 

значително. Провеждането на своевременна профилактика и 

елиминирането на контактния алерген подобрява терапевтичния 

резултат и качеството на живот на пациентите. Епикутанното 

тестуване се приема за “златен стандарт” в диагностиката на 

контактните алергични реакции.  

Цел: Да се проучат характеристиките на контактната 

свръхчувствителност при пациенти от Югоизточен регион на България 

с хронична венозна недостатъчност, различни форми на контактен 

дерматит и дерматози като атопичен дерматит, дисхидротична екзема, 

псориазис вулгарис, палмоплантарна пустулоза и розацея за периода 

2010-2019 година.  

Задачи: (1) Определяне на корелацията между демографски 

показатели; локализация на екзантема; професионална експозиция и 

контактната свръхчувствителност; (2) Определяне на честотата на 

алергени от Стандартна Европейска серия, установени при епикутанно 

тестувани пациенти в Югоизточен регион на България; (3) 

Сравнителен анализ на особеностите на контактната сенсибилизация 

при пациенти в пет различни диагностични групи: контактен дерматит; 

дисхидрозиформена екзема; атопичен дерматит; розацея и пациенти с 

палмоплантарна пустулоза и псориазис; (4) Установяване на връзката 

между контактната свръхчувствителност и професията на пациентите; 

(5) Определяне честотата на контактна свръхчувствителност и 

установяване на най-честите алергени от стандартни и допълнителни 

целеви серии при пациенти с хронична венозна недостатъчност; (6) 

Установяване на корелация между давност, тежест на протичане на 

ХВН и развитие на контактна полисенсибилизация; (7) Сравнителен 

анализ на особеностите на контактната свръхчувствителност между 

пациенти с алергични и неалергични дерматози и тези с ХВН.  
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Материали и методи: Изследвани са чрез епикутанно тестуване 

с Европейска Стандартна и специфична „Leg ulcers“ серия две основни 

групи пациенти от Югоизточен регион на България за десетгодишен 

период от време: (1) 385 души с алергични и неалергични кожни 

заболявания, като контактен дерматит, атопичен дерматит, 

дисхидротична екзема, розацея и палмоплантарна пустулоза и 

псориазис; (2) 36 души с клинични данни за ХВН клас C4-C6 и 

труднозаздравяващи улкуси и/или дерматит на подбедрици.  

Резултати и изводи: (1) От общо 385 епикутанно тестувани 

пациенти от Югоизточен регион на България за изследвания 

десетгодишен период от време превалира женския пол (71,2%) и лица 

в „младежка активна“ възраст (47%) и „зряла“ възраст (31,7%). 

Женският пол и младежката възраст (18-44г) са рискови фактори за 

алергия към никел; (2) Водещи контактни алергени от Европейска 

Стандартна серия в изследваната популация са металите – никел 

(30,6%) и кобалт (9,1%) и консерванти – катон (8,8%) и 

метилизотиазолинон (8,3%); (3) Пациенти с дисхидротична екзема са с 

по-висока степен на контактна (поли)сенсибилизация, в сравнение с 

пациенти с контактен дерматит, атопичен дерматит, розацея, 

палмоплантарна пустулоза и псориазис; (4) Пациенти с 

палмоплантарна пустулоза и псориазис с палмоплантарно ангажиране 

проявават най-често сенсибилзация към никел и кобалт; (5) Наличието 

на влошаващи екзогенни фактори и терапевтична резистентност при 

дерматози с нарушена бариерна функция и по-изразена иритабилност, 

като атопичен дерматит и розацея, изисква епикутанното тестуване да 

бъде включено в диагностичния алгоритъм; (6) На регионално ниво 

най-рискови професионални групи за развитие на професионално 

ориентирана контактна алергия са тези на работещи в машинна и 

електроиндустрия (36,1%) и ангажирани в козметиката (26,2%); (7) 

Пациентите с ХВН са с висока честота на контактна 

полисенсибилизация (>60%), поради честата апликация на различни 

локални продукти върху нарушена кожна бариера; (8) По-висок е 

рискът от полисенсибилизация при пациенти с хронична венозна 

недостатъчност с по-голяма давност на оплакванията (над 10 години) и 

в случаите с по-тежко протичане на заболяването (ХВН клас C4-C5); 
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(9) Конактната свръхчувствителност към перувиански балсам, 

парабени и ланолин при пациенти с венозни улкуси и дерматити на 

подбедрици е статистически значимо по-висока в сравнение с 

пациенти с други алергични и неалергични дерматози (P<0.05); (10) 

При пациенти с хронична венозна недостатъчност водещи контактни 

алергени от Европейска Стандартна и специфична „ Leg ulcers” серии 

са перувиански балсам (16,7%), парабен микс (13.9%), колофон 

(11,1%), нитрофуразон (11,1%), прополис (8,3%), ланолин/амерхол 

(5,6%), пропилен гликол (5,6%) и цетарилов алкохол (5,6%). Това дава 

представа за най-често използваните локални средства при лечение на 

венозни улкуси и дерматити на подбедриците в регионалните 

медицински практики. 

Ключови думи: контактна алергия; контактна свръхчувствителност; 

епикутанно тестуване; хронична венозна недостатъчност 

 

SUMMARY: 

Introduction: In recent years, the medical significance and scientific 

interest in contact sensitization has grown significantly. Prophylaxis and 

elimination of contact allergens improves the therapeutic result and the 

quality of life of the patients. Epicutaneous testing is considered the "gold 

standard" in the diagnosis of contact allergic reactions. 

Objective: To study the characteristics of contact hypersensitivity in 

patients from Southeastern region of Bulgaria with chronic venous 

insufficiency, various forms of contact dermatitis and dermatoses such as 

atopic dermatitis, dyshidrotic eczema, psoriasis vulgaris, palmoplantar 

pustulosis and rosacea for a period 2010-2019. 

Tasks: (1) Determining the correlation between demographic 

features; exanthema localization; occupational exposure and contact 

hypersensitivity; (2) Determination the frequency of allergens from the 

Standard European Series, established in epicutaneously tested patients in 

the South-Eastern region of Bulgaria; (3) Comparative analysis of the 

features of contact sensitization in patients in five different diagnostic 

groups: contact dermatitis; dishydrosiform eczema; atopic dermatitis; 
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rosacea and patients with palmoplantar pustulosis and psoriasis; 5) 

Determining the frequency of contact hypersensitivity and identification of 

the most common allergens from standard and additional target series in 

patients with chronic venous insufficiency; (6) Establishment of correlation 

between duration, severity of CVI and development of contact 

polysensitization; (7) Comparative analysis  of contact hypersensitivity 

between patients with allergic and non-allergic dermatoses and those with 

CVI.  
Materials and methods: Two main groups of patients from the South-

Eastern region of Bulgaria were studied by epicutaneous testing with the 

European Standard and Specific Leg ulcers series for a period of ten years: 

(1) 385 people with allergic and non-allergic skin diseases, such as contact 

dermatitis, atopic dermatitis, dyshidrotic eczema, rosacea and palmoplantar 

pustulosis and psoriasis; (2) 36 people with clinical evidence of CVD class 

C4-C6 and difficult-to-heal ulcers and /or lower leg dermatitis 

Results and conclusions: (1) Out of a total of 385 epicutaneously 

tested patients from the South-Eastern region of Bulgaria for the studied ten-

year period, females (71.2%) and persons in “youth active” age (47%) and 

“adult” age prevailed. (31.7%). Females and adolescents (18-44 years) are 

risk factors for nickel allergy; (2) Leading contact allergens from the 

European Standard Series in the studied population are the metals - nickel 

(30.6%) and cobalt (9.1%) and preservatives – Kathon CG (8.8%) and 

methylisothiazolinone (8.3%); (3) Patients with dyshidrotic eczema have a 

higher degree of contact (poly)sensitization than patients with contact 

dermatitis, atopic dermatitis, rosacea, palmoplantar pustulosis and psoriasis; 

4) Patients with palmoplantar pustulosis and psoriasis with palmoplantar 

involvement most often have contact sensitization to nickel and cobalt; (5) 

The presence of exacerbating exogenous factors and therapeutic resistance 

in dermatoses with impaired barrier function and irritability, such as atopic 

dermatitis and rosacea, requires that epicutaneous testing be included in the 

diagnostic algorithm; (6) In the study region, the most risky professional 

groups for the development of professionally oriented contact allergy are 

those working in the machine and electrical industry (36.1%) and engaged 

in cosmetics (26.2%); (7) Patients with chronic venous insufficiency have a 

high frequency of contact polysensitization (> 60%), due to the frequent 
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application of various topical products on the damaged skin barrier; (8) The 

risk of polysensitization is higher in patients with chronic venous 

insufficiency with a longer duration of complaints (over 10 years) and in 

cases with a more severe course of the disease (CVI class C4-C5); (9) 

Contact hypersensitivity to balsam peru, parabens and lanolin in patients 

with venous ulcers and lower leg dermatitis was statistically significantly 

higher, compared to patients with other allergic and non-allergic dermatoses 

(P <0.05); (10) In patients with chronic venous insufficiency, the leading 

contact allergens in the European Standard and Specific Leg ulcers series 

are balsam peru (16.7%), paraben mix (13.9%), colophon (11.1%), 

nitrofurazone (11,1%), propolis (8.3%), lanolin/amerhol (5.6%), propylene 

glycol (5.6%) and cetaryl alcohol (5.6%). This clarifies the most commonly 

used topical medications in the treatment of venous ulcers and dermatitis of 

the lower legs in regional medical practices.  

Key words: contact allergy; contact hypersensitivity;  epicutaneous testing;  

chronic venous insufficiency 

 

 

 

 

 

 

 

 


