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МНОГОТО ЛИЦА  
НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА 

Резюме
Бронхиалната астма е хетерогенно заболяване, съставено от множество различни субгрупи, 

които се различават по начало на появата, екзацербации, възпалителен статус и отговор на те-
рапията. В последните години усилията са насочени към подобрение разбирането на подгрупи-
те и определяне на биомаркерите за всеки от тези фенотипове. Класифицирането на пациенти 
с бронхиална астма на базата на фенотип/ендотип дава възможност за нова таргетна терапия и 
ендотип специфично лечение.
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Abstract
Bronchial asthma is a heterogeneous disease, consisting of a plurality of di�erent subgroups, which 

di�er in the point of onset, exacerbations, in�ammatory status and response to therapy. In recent 
years, e�orts have been directed to improving the understanding of the subgroups and identi�cation 
of biomarkers for each of these phenotypes. Classi�cation of patients with bronchial asthma according 
the basis of phenotypes/endotypes allows for new target therapy and endotype speci�c treatment.
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Бронхиалната астма е хетерогенно заболява-
не, съставено от множество различни субгру-
пи. Фенотипът на заболяването може сигни-
фикантно да промени избора на диагностичен 
тест, дългосрочната прогноза и най-важно да 
предвиди отговора към специфична фармако-
терапия. 

Терминът фенотип се използва за описание 
на субтиповете астма, като се фокусират види-
мите характеристики на организма, резултат 
от взаимодействието между гените и заоби-
калящата среда (3, 5, 13).  Молекулярният фе-
нотип съответства на връзката на клиничния 
фенотип с патологичните процеси на молеку-
лярно ниво. Той включва патобиологични ха-
рактеристики и биомаркерите (4). 

Въвеждането на термина ендотип е с оглед 
етиологията и определящите патобиологич-
ни характеристики. Пълната дефиниция на 
ендотип включва естествената история, ге-
нетичната и клинична характеристика, про-
изтичащи от специфичната патобиология, 
асоциирана с биомаркерите и отговора на 
терапията (36). Ендотипът се определя като 
интеграция на специфични идентифицирани 
патологични процеси, инхибицията на които 
довежда критично до елементарни клинични 
характеристики (6). Той може да бъде напъл-
но дефиниран, когато се инхибира специфи-
чен молекулярен път, водещ до подобрение 
на клиничните резултати. 
Възпалителни биомаркери
Възпалителни клетки

Еозинофилният брой е повишен сигнифи-
кантно при тежка форма на астма с късно на-
чало. Клетките Th2 са отговорни за еозинофил-
ната инфилтрация в дихателните пътища и за 
главните цитокини, влияещи на инфлукса на 
еозинофили, в това число IL-4, IL-5 и IL-13 (8, 
9). IL-5 определя диференцияцията, преживяе-
мостта и хемотаксиса на еозинофилите. IL-4 и 
IL-13 повишават регулацията на адхезионните 
молекули и навлизането на еозинофили в тъ-
каните. Наличие на повишен брой на еозино-
фили в кръвта или спутума обикновено е дока-
зателство за Th2-тип възпаление (35).
Протеини

Th2 цитокини се изследват в бронхиални 
промивни води, но практически не се прилага 
рутинно за определяне на фенотипа. Наскоро 
изследователи идентифицираха деривати на 
протеини в БАЛ течност, които са асоциирани 
с Th2 възпаление, което може да се прилага за 
фенотипизиране на бронхиалната астма (14). 
При лека астма и кортикостероидно повлия-
ващи се пациенти, чрез брашинг биопсия на 
епителни клетки изследователи са установи-
ли експресия на три гена, които са с повишена 
регулация от Th2 цитокини –  IL-13, включващ 
POSTIN, който кодира периостин; CLCA1 – ко-
дира калций-активирани хлорни канали регу-
латор1 и SERPINB2, който кодира серпин пеп-
тидаза инхибитор клон В, член 2 (33).

Bronchial asthma is a heterogeneous disease, 
consisting of a plurality of di�erent subgroups. 
The phenotype of the disease can signi�cantly al-
ter the choice of diagnostic test, long-term prog-
nosis and most important to predict response to 
speci�c pharmacotherapy. 

Phenotype term used to describe  asthma sub-
types focusing the visual characteristics of the 
body resulting from the interaction between the 
genes and the surrounding medium (3, 5, 13). The 
molecular phenotypes corresponds to the rela-
tion between the clinical phenotype and patho-
logical processes at the molecular level. It includes 
patobiological features and biomarkers (4). 

The introduction of the term is in order endo-
type etiology and patobiological de�ning char-
acteristics. The full de�nition of an endotype 
includes the natural history, genetic and clinical 
characteristics resulting from the speci�c patho-
biology associated with biomarkers and response 
to therapy (36). Endotype is determined by inte-
gration of the speci�c identi�ed pathologies, the 
inhibition of which leads to simple critical clinical 
characteristics (6). It can be completely de�ned as 
to inhibit a speci�c molecular pathway leading to 
the improvement of the clinical outcome. 

In�ammatory biomarkers 
In�ammatory cells 

Eosinophil numbers are signi�cantly increased 
in severe asthma with late onset. Th2 cells are re-
sponsible for eosinophil in�ltration in the airways 
and major cytokines responsible for the in�ux of 
eosinophils, including IL-4, IL-5 and IL-13 (8, 9). 
IL-5 de�nes di�erentiation, survival and chemo-
taxis of eosinophils. IL-4 and IL-13 increase the 
regulation of adhesion molecules and the intro-
duction of eosinophils in the tissue. The presence 
of an increased number of eosinophils in blood 
or sputum is usually evidence of Th2-type in�am-
mation (35). 

Proteins 
Th2 cytokines were tested in bronchial wash-

ings, but practically is not routinely used to de-
termine the phenotype. Recently, researchers 
have identi�ed protein derivatives of BAL �uid, 
which are associated with Th2 in�ammation and 
may be applied to the phenotyping of bronchial 
asthma (14). In mild asthma and corticosteroid 
naive patients by brashing biopsy of epithelial 
cells, researchers have identi�ed the expression 
of three genes that are upregulated by Th2 cyto-
kines - IL-13, comprising POSTIN, which encodes 
a periostin; CLCA1-encodes the calcium-activat-
ed chloride channels regulator1 and SERPINB2, 
which encodes serpin peptidase inhibitor clone 
B, member 2 (33). 
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Издишан азотен окис
Азотният окис се произвежда чрез ензима 

азотноокисна синтатаза, която е под директен 
контрол на Th2 цитокин IL-13. Повишени нива 
на азотен окис в издишан въздух съответства 
на повишена активност на IL-13 и индицира на-
личие на Th2  фенотип (1, 2, 15, 19, 20).
Молекулярни фенотипи

Счита се, че астмата e Th2 заболяване с по-
вишаване на IgE и еозинофилно възпаление 
причинено от повишени нива на Th2- цитоки-
ни. Клетъчният имунен процес е представен 
на Фиг.1 Наивните Т-клетки получават алер-
генното присъствие от дендритните клетки. 
Процесът започва с развитието на Th2  клетки 
и тяхната продукция на цитокини IL-4, IL-5  и IL-
13. Цитокините стимулират алергичното и ео-
зинофилно възпаление, промените в епитела и 
гладката мускулатура. Наивнитe Т-клетки също 
се диференцират до Th1 или Th17  в зависи-
мост от цитокините. Th1 и Th17 стимулират и 
индуцират неутрофилното възпаление. 

Exhaled nitric oxide 
Nitric oxide is produced by the enzyme nitric 

oxide synthetase, which is under the direct con-
trol of Th2 cytokine IL-13. Elevated levels of nitric 
oxide in exhaled air correspond to an increased 
activity of IL-13 and indicate the presence of Th2 
phenotype (1-3, 15, 19, 20). 
Molecular phenotypes 

Asthma is considered Th2 disease with in-
creased IgE and eosinophilic in�ammation 
caused by increased levels of Th2 type cytokines. 
The cellular immune process is shown in Fig.1 T 
cell is received allergen presentation by dendritic 
cells. The pathway starts with Th2 cells develop-
ment and their production of IL-4, IL-5 and IL-13.  
These cytokines stimulate allergic and eosino-
philic in�ammation, epithelial and smooth-mus-
cle changes. Naïve Т-cells are also di�erentiated 
to Th1 or Th17 depending of cytokines. Th1 cell 
and Th17 cell stimulate and induce neutrophilic 
in�ammation. 

В Th2 молекулярен фенотип на астмата се 
включват някои, но не всички пациенти с тра-
диционна алергична астма с ранно начало, 
също така някои пациенти с астма при усилие 
и персистираща еозинофилна астма с късно 
начало (Табл. 1). 

 Тези пациенти имат атопия, еозинофилно 
възпаление и отговор към кортикостероиди. 
Маркерите, включващи кръвни еозинофили, 
периостин и издишан азотен окис, може да се 
използват за диференцирането на Th2 подо-
бен фенотип. Използването на тези биомарке-
ри подобрява възможностите за идентифици-
ране на Th2 таргетна терапия и повлияване на 

Th2 molecular phenotype of asthma include 
some, but not all patients with allergic asthma 
traditional early onset. Some patients with e�ort 
asthma and persistent eosinophilic asthma with 
late onset are also included (Table 1).

 
These patients have atopy, eosinophilic in�am-

mation and respond to corticosteroids. Markers 
including blood eosinophils, periostin and ex-
haled nitric oxide can be used for di�erentiation 
of Th2 phenotype similar. Using these biomarkers 
enhances identi�cation of Th2 targeted therapy 
and a�ect the outcome of the treatment. Re-
sponse to treatment varies even when Th2 such 

Фиг. 1. Клетъчен имунен 
отговор в дихателните 
пътища при бронхиална 
астма (16).

Fig. 1. T-cell immune 
response in the airway of 
asthmatic patients (16).
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изхода от лечение. Отговорът на лечението ва-
рира дори при Th2 подобни пациенти (17). Така 
някои пациенти отговарят по-добре на IL-4/13 
директна терапия, докато друга група отговаря 
по-добре на директна терапия с IL-5  (41). 

Потенциално Th2 асоциирани фенотипи (38) са:
1. Бронхоспазъм индуциран от усилие – леко 

заболяване, асоциирано с мастоцити, IL-9 от-
говор.

2. Лека с ранно начало алергична астма – на-
следствена, кортикостероид чувствителна, 
IL-4/IL-13  отговор.

3.  Eозинофилна астма с късно начало – назал-
ни полипи, аспиринова чувствителност, IL-5 
отговор.

4. Тежка с ранно начало алергична астма – на-
следствена, слаба чувствителност към кор-
тикостероиди, но IL-4/IL-13 отговор.
Не-Th2 асоцииран фенотип на астмата оста-

ва по-слабо дефиниран. Той се определя чрез 

patients (17). Thus, some patients respond better 
to IL-4/13 direct therapy, while another group re-
sponds better direct therapy with IL- 5 (41).

Potentially associated Th2 endotype (38) are:
1. Bronchoconstriction induced by exercise –

mild disease associated with mast cells, IL- 9 
response.

2. Mild early-onset allergic asthma – hereditary, 
corticosteroids sensitive IL-4/IL-13 response.

3. Late-onset eosinophilic asthma – nasal polyps, 
aspirin sensitivity, IL- 5 response.

4. Severe early-onset allergic asthma – hereditary, 
low sensitivity to corticosteroids, but IL-4/IL-13 
response.
Non-Th2 phenotype associated asthma re-

mains a poorly de�ned. It was determined by the 

Табл. 1. Фенотипове бронхиална астма (41).

Фенотип Видове Клинична  
характеристика

Физиологична  
характеристика Биомаркери Гени Отговор на терапия

Th2 астма
Алергична  

с ранно начало
Ранно начало,  
лека до тежка

Алергични симптоми  
и други заболявания

Cпецифични IgE, Th2 
цитокини

17q12Th2 -  
свързани гени

КС, Th2 таргет

Еозинофилна,  
с късно начало

Начало при 
възрастни, 
често тежка

Малко алергична
Рефрактерна на КС 
еозинофилия, IL-5

Отговор на антитела на IL-5 и 
цистенил левкотриенови модифи-

катори, КС-резистентна

Индуцирана 
при усилие

Лека, интермитентна  
при усилие

Активация на масто-
цити, Th2 цитокини, 

цистенил левкотриени

Отговор на цистенил левкотриенови 
модификатори, бета2 антигонисти и 

антитела към IL-9

Не Th2 астма
Свързана  

със затлъстяване
Начало при 
възрастни

Предимно при жени, симп-
томатична, малко изяснена 

бронхиална хиперреактивност

Липса на Th2 биомар-
кери, оксидативен 

стрес, ADMA

Отговор при отслабване, антиокси-
данти и възможност за хормонална 

терапия

Неутрофилна
Нисък FEV1, повече блокиран 

газ
Неутрофили в храчка, 

Th17 път, IL-8
Възможен отговор към макролиди

Тютюнопушене
Пасивно 

или активно
Влошен FEV1, резистентност 

към стероиди
Нисък FeNO

Възможен отговор при спиране на 
тютюнопушенето

ADMA - асматичен ди-метил аргинин

Тable 1. Asthma phenotypes (41).

Phenotype Type Clinical History Physiological characteristics Biomarkers Genetics Response to therapy

Th2 asthma Early onset allergic
Early onset,  

mild to severe
Allergic symptoms  
and other deseases

Speci�c Ig, Th2 
cytokines

17q12Th2 -  
related genes

CS responce, Th2 target

Late onset 
eosinophilic

Adult onset, often 
sever

Less allergic
CS-refractory, 

eosinophilia, IL-5

Responce to antibody IL-5 and 
cysteinyl leukotrien modi�ers, 

CS-responce

Exercise included Mild, intermittent with exrcise
Activated mast cells, 

Th2 cytokines, cysteinyl 
leukotrienes

Responce to antibody cysteinyl 
leukotrien modi�ers, CS-refractory

Non Th2 
asthma

Obesity-related Adult onset
Women are primary a�ected, 

very symphtomatic, airway 
hyperresponciveness less clear

Lack of Th2 
biomarkers, oxidative 

stress, ADMA

Respone to weight loss, antioxidants 
and possibly to hormonal therapy

Neurophilic Low FEV1, more air trapping
Neurophils in sputum, 

Th17 path, IL-8
Possibly responce to macrolides

Smoking
Active and passive 

smoking
Deteriorating FEV1,  

CS resistance
Low FeNO Possibly responce to quitting smoking

ADMA - asthmetric dimethil argine
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липса на биомаркери асоциирани с Th2-по-
добна астма и се състои от слабо дефиниран 
микс от астма, асоциирана със затлъстяване, 
неутрофилна астма,  pauci granulocytic (с нор-
мални нива на еозинофили и неутрофили в 
експекторацията) астма и астма асоциирана с 
тютюнопушене и всички, които имат слаб отго-
вор на кортикостероиди. Тези пациенти са по-
малко тежки, докато клиничните наблюдения 
предполат, че Th2-подобна астма има склон-
ност към екзацербации. Предполага се участие 
на неврогенен механизъм, оксидативен стрес 
и алтернативен вроден или адаптивен имунен 
път. Скорошни проучвания поддържат наличи-
ето на по-късно начало, астма асоциирана със 
затлъстяване, при която липсват Th2-подобни 
имунни процеси и които може да са идентифи-
цират чрез редуване на естествен инхибитор 
на индуцираща NO синтатаза и асиметрия на 
диметиларгинин в кръвта (40).

Наскоро бяха добавени Th17 клетки като 
трети субтип Т хелпери клетки (Фиг. 2). Те се 
характеризират със секреция на IL-17A, IL-17F, 
IL-2l и IL-22, но не INF-γ или IL-4 (16). Th17 ре-
гулира възпалението с участие на неутрофили 
и макрофаги в автоимунните заболявания, а 
наскоро е описана тяхната роля при астмата и 
кортикостероидна нечувствителност. Неясна 
е ролята на Th17 цитокини за неутрофилното 
въвличане. Тази връзка е доказана при миши 
модел, докато при проучвания при хора резул-
татите са противоречиви. Не е ясно дали уста-
новеният път за кортикостероидна резистент-
ност е наблюдаваното при миши модел Th17 
медиирано алергично възпаление на дихател-
ните пътища и бронхиална хиперреактивност.  
Подобно Th17 клетъчно медиирано Th2 неза-
висимо неутрофилно възпаление е доказано 
при трансгенни мишки. Вероятно Th17 медии-
рано възпаление може да съществува заедно с 
Th2 фенотип и усилва Th2 отговора.  

absence of a biomarker associated with a Th2- like 
asthma and consists of a weakly -de�ned mixture 
of asthma associated with obesity, neutrophilic 
asthma, paucigranulocytic (with normal levels 
of eosinophils and neutrophils in expectoration) 
asthma, asthma associated with smoking and all 
having a poor response to corticosteroids. These 
patients are less severe according to the clini-
cal observations compare to Th2- asthma with 
frequent exacerbations. Suspected involvement 
of neurogenic mechanism, oxidative stress, and 
alternative innate or adaptive immune pathway. 
Recent studies have supported the presence of 
late-onset asthma is associated with obesity, 
which lack a Th2- like immune processes and 
which may be identi�ed by a rotation of a natu-
ral inhibitor of inducible NO synthase and dime-
thilarginine asymmetry in blood ( 40).

Recently, with the addition of Th17 cells as 
the third subtype T helper cells (Fig. 2). They are 
characterized by the secretion of IL-17A, IL-17F, 
IL-2l, and IL- 22, but not INF-γ or IL- 4 (16). Th17 
cells regulate in�ammation involving neutrophils 
and macrophages in autoimmune diseases, and 
recently their role in asthma and corticosteroid 
insensitivity was described. Unclear is the role of 
Th17 cytokines in neutrophil recruitment. This 
link has been demonstrated in a mouse model, 
whereas the results in human studies have been 
con�icting. It is unclear whether the established 
time for corticosteroid resistance is observed in 
a mouse model Th17 -mediated allergic airway 
in�ammation and bronchial hyperreactivity. Like 
Th2 Th17 cell mediated independently neutro-
philic in�ammation has been shown in transgenic 
mice. Probably Th17 -mediated in�ammation can 
coexist with Th2 phenotype and e�ort It is pos-
sible that in�ammation does not play a dominant 
role in the clinical manifestation of a subgroup of 

Фиг. 2. Подвидове Т-хел-
перни клетки и съотве-
тен профил цитокини 
(16).

Fig. 2. T-helper subsets 
and cytokine pro�les (16).
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patients with Th2- low asthma and some inter-
nal abnormalities of smooth muscle contractility 
and remodeling. Insu�cient explored and further 
study are aberrant response of smooth muscle 
contraction or mediators of a higher degree of 
hyperplasia or hypertrophy as a mechanism for 
Th2- low asthma.

In�ammatory cell phenotypes
The technique of induced sputum as a non-

invasive collection of cells of the respiratory tract 
has been the gold standard for the determination 
of the in�ammatory phenotype asthma (10). Ex-
haled nitric oxide is a valid marker of eosinophilic 
in�ammation (18). It is not the situation in terms 
of neutrophil in�ammation, which lacks predic-
tive marker.

Based on the proportions of eosinophils and 
neutrophils in the sputum some authors (27) di-
vide the patients with asthma in four in�ammato-
ry phenotypes: eosinophilic asthma - eosinophils 
in sputum > a 1.0%, neutrophilic asthma (61% 
neutrophils), mixed granulocytic asthma with si-
multaneous increase of eosinophils and neutro-
phils and pautsigranulotsitna asthma (with nor-
mal levels of eosinophils and neutrophils ) .

For other authors eosinophil phenotype is with 
eosinophils in sputum > to 3.0%, neutrophil phe-
notype – neutrophils over 76 % (30). Eosinophilic 
asthma is associated with high levels of exhaled 
nitric oxide, and bronchial hyperreactivity (21). 
Eosinophilic asthma phenotype is characterized 
by increased levels of sputum IgE, IL- 5 and IL-13 
compared to healthy individuals and pautsig-
ranulocytic asthma (22). The levels of exaled nitric 
oxide less than 25 ppb generally exhibit a lower 
probability of eosinophilic in�ammation and cor-
ticosteroid response (1, 2, 3, 23, 30). Predictors of 
eosinophilia in sputum are high eosinophil count,  
high blood nitric oxide, levels of IgE and low 
FEV1/FVC (23, 25, 27, 31).

In patients with neutrophil in�ammatory phe-
notype have been observed elevated systemic in-
�ammation, elevated CRP, IL- 6 and IL-8, also and 
in sputum neutrophil elastase (40). There is also 
a low degree of bronchial hyperresponsiveness. 
Bronchial hyperreactivity in pauchigranulocytic 
asthma   is similar to that of eosinophilic asthma. 
Noneosinophilic asthma is supported with data 
for the phenotype with changes into the lumen 
of the airways and bronchial mucosa (12, 26, 28).

Data of most authors have shown that the dom-
inant phenotypes are eosinophilic and pauchi-
granulocytic asthma (30 ) .

Blood eosinophilia is an alternative as a predic-
tor of eosinophilia in sputum, but neutrophilia in 
sputum is relatively low associated with blood 

Възможно е възпалението да не играе доми-
нантна роля за клиничната манифестация при 
подгрупа пациенти с Th2–ниска астма, а някои 
вътрешни абнормалности на контрактилност-
та на гладката мускулатура или ремоделиране. 
Недостатъчно проучени и обект на бъдещи из-
следвания са абнормния отговор на гладката 
мускулатура на медиаторите на контракция, 
или по-висока степен на хиперплазия или хи-
пертрофия като механизъм за Th2-нискосте-
пенна астма. 
Клетъчни възпалителни фенотипи

Техниката на индуцираната храчка за неин-
вазивна колекция на клетки от дихателните пъ-
тища е златен стандарт за определяне на въз-
палителния фенотип астма (10). Издишаният 
азотен окис  е валиден маркер за еозинофил-
ното възпаление (18). Не така е положението 
по отношение на неутрофилното възпаление, 
за което  липсва маркер предиктор. 

Базирайки се на пропорциите на еозинофи-
лите и неутрофилите в спутума някои автори 
(27) разделят пациентите с астма на четири 
възпалителни фенотипа: еозинофилна астма 
–  еозинофили в спутума >1.0%; неутрофилна 
астма (неутрофили над 61%); смесена грану-
лоцитна астма с едновременно нарастване на 
еозинофилите и неутрофилите, и астма с нор-
мални нива на еозинофилите и неутрофилите. 

За други автори еозинофилният фенотип е 
при еозинофили в спутума >3.0%, неутрофил-
ният фенотип при неутрофили над 76% (30). 
Еозинофилната астма е асоциирана с високи 
нива на издишания азотен окис и с повишена 
бронхиална хиперреактивност (21). Фенотипът 
еозинофилна астма се характеризира с пови-
шени нива в спутума на IgE, IL-5  и IL-13, в срав-
нение със здрави и пауцигранулоцитна астма 
(22). Нивата на озотен окис в издишания въздух 
по-ниски от 25 ppb обикновено показват по-
ниска вероятност за еозинофилно възпаление 
и отговор на кортикостероиди (1, 2, 3, 23, 30). 
Предиктори за еозинофилия в спутума са  висо-
кият брой еозинофили в кръвта, азотният окис, 
нивата на IgЕ и нисък FEV1/FVC (23, 25, 27, 31).  

 При пациенти с неутрофилен възпалителен 
фенотип се наблюдава повишено системно 
възпаление – повишение на CRP, IL-6, а също 
IL-8  и неутрофилна еластаза в спутума (40). На-
блюдава се и ниска степен на бронхиална хи-
перреактивност. Бронхиалната хиперреактив-
ност при пауцигранулоцитна астма е подобна 
на тази при еозинофилната астма. Нееозино-
филната астма се подкрепя с данни за феноти-
па с промени в лумена на дихателните пътища 
и в бронхиалната мукоза (12, 26, 28). 

Данните на повечето автори показват, че до-
миниращият фенотип е еозинофилната и аст-
ма с нормален брой еозинофили и неутрофи-
ли(30). 

Кръвната еозинофилия е алтернатива като 
предиктор на еозинофилията в спутума, но 
неутрофилията в спутума е слабо релативно 
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свързана с кръвната неутрофилия. Важни про-
учвания подкрепят, че еозинофилното възпа-
ление реално предсказва отговора на проти-
вовъзпалителната терапия, като инхалаторните 
кортикостероиди и анти-IL-5.  Тези проучвания 
показват, че нормализирането на еозинофил-
ното възпаление е съпроводено с по-добър 
контрол на заболяването и по-нисък брой хос-
питализации. Няма обаче доказателства, че 
инхалаторните кортикостероиди може да по-
добрят контрола в кратък срок при липса на не-
контролирано еозинофилно възпаление, сре-
щано при паучигранулоцитна астма. От друга 
страна се предполага, че неутрофилната астма 
най-добре се повлиява с кларитромицин (40).

Определянето на възпалителния фенотип  е 
изключително полезно, защото е свързано с 
терапевтичния отговор (6), с механизма и пато-
генезата, а също и с бъдещия риск за заболя-
ването. Така клинично полезното прилагане на 
анализа на индуцираната храчка показва не-
придържането към кортикостероидната тера-
пия, определяне на адекватността на инхала-
торната кортикостероидна терапия, воденето 
на поддържаща терапия, дозата на кортикосте-
роидите при рефрактерна астма и преценката 
на професионална астма (32). 
Клинични фенотипи на базата на кластерен 
анализ

В последните години за класифицирането на 
астмата се прилага кластерен анализ. Той се 
базира на мултивариантен математически ме-
тод за количествено определяне на подобни 
между индивидите, на базата на специфични 
вариабилности и групиране на индивидите в 
кластери основавайки се на подобностите. Три 
големи анализа са осъществени в Европа и в 
САЩ, развивайки кластерите на базата на въз-
раст на поява на астмата, пол, алергичен ста-
тус, симптоми на астма, белодробна функция 
и др. Всички проучвания намират алергична 
астма с ранно начало и друг фенотип, който се 
наблюдава при жени с късно начало, неатопич-
ни и висок процент неутрофили (34, 39). 

Така чрез кластерен анализ в изследовател-
ската програма за тежка астма са определени 
пет подгрупи (11):
- Лека с ранно начало алергична астма (нор-

мална белодробна функция/малко медика-
ция);

- Лека-умерено тежка с ранно начало алергич-
на астма с лека обструкция, която е обратима 
до норма;

- Тежка с  ранно начало алергична астма с ни-
сък FEV1, който все още е обратим;

- По-тежка с по-късно начало/по-малко ато-
пична, главно при жени, с леко понижение 
на FEV1 и висок BMI;

- Тежка фиксирана обструкция с късно начало, 
слаба обратимост до норма, по-малко ато-
пична и чести тежки екзацербации.
Други автори използват 15 вариации, вклю-

чително използвайки кластерен анализ при 

МНОГОТО ЛИЦА  
НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА 

Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2

обзори
neutrophilia. Important studies support that 
eosinophilic in�ammation actually predicts the 
response of anti-in�ammatory therapy such as 
inhaled corticosteroids and anti -IL-5. These stud-
ies show that the normalization of eosinophilic 
in�ammation associate with a better disease 
control and a lower number of hospitalizations. 
However, there is no evidence that inhaled corti-
costeroids can improve control in the short term 
in the absence of uncontrolled eosinophilic in-
�ammation encountered in pauchigranulocytic 
asthma. On the other hand it is assumed that the 
neutrophilic asthma is with best responds to clar-
ithromycin (40).

The determination of the in�ammatory pheno-
type is particularly useful because it is associated 
with therapeutic response (6), with the mecha-
nism and pathogenesis, and future risk of disease. 
So clinically useful application of induced sputum 
analysis shows non-compliance with corticoste-
roid therapy, determine the adequacy of inhaled 
corticosteroid therapy, keeping maintenance 
therapy, the dose of corticosteroids in refractory 
asthma and assessment of occupational asthma 
(32).

Clinical phenotypes based on cluster analysis

In recent years, the classi�cation of asthma ap-
ply cluster analysis. It is based upon a multivari-
ate mathematical method for the quantitative 
determination of such based on inter-individual 
variability of the speci�c grouping the individuals 
in clusters based on large similarity. Three analysis 
were carried out in Europe and the United States, 
building clusters on the basis of age of onset of 
asthma, sex, allergic status, asthma symptoms, 
lung function and more. All studies are allergic 
asthma with early onset and another phenotype 
observed in women with late-onset, nonatopic 
and a high percentage of neutrophils (34, 39).

Thus, by cluster analysis in a research program 
on severe asthma de�ned �ve subgroups (11)

- Mild early-onset allergic asthma (normal lung 
function / less medications);

- Mild - moderate early-onset allergic asthma 
with mild obstruction that is reversible to 
normal ranges;

- Severe early-onset allergic asthma with low 
FEV1, which is still reversible;

- More severe with later onset/less atopic, mainly 
in women with mild decrease in FEV1 and high 
BMI;

- Severe �xed obstruction, late onset, poor 
reversibility to normal, atopic less frequent and 
severe exacerbations
Other authors used 15 variations, including 

using cluster analysis in 423 patients with more 
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423 пациенти с по-тежка астма и определят 
четири фенотипа. Пациентите с много тежка 
астма показват  еозинофили ≥2% и неутро-
фили ≥40% . Кластер А и В са пациенти с лека 
до умерена с ранно начало алергична астма с 
паучигранулоцитен или еозинофилен профил 
на спутума. Възпалителни данни присъстват 
само в 7% от пациентите с кластер С  и клас-
тер D, които са с чести нужди от здравни гри-
жи при терапия с високи дози от инхалаторни 
или орални кортикостероиди, а при кластер D 
са редуцирани значително функционални по-
казатели. Повечето от тези пациенти имат не-
утрофили в спутума >83%, самостоятелно или 
заедно с еозинофилия (24). 

Определянето на фенотипа на индивидите 
с астма е изключително важно за пациенти с 
умерено-тежко и тежко заболяване, което не е 
контролирано с обичайната терапия (7). 

Клинични фенотипи при тежка астма (7) са :
1. Астма с чести тежки екзацербации
2. Астма с фиксирана обструкция
3. Кортикозависима астма

Възпалителни фенотипове при тежка астма:
1. Персистираща тежка еозинофилна астма
2. Нееозинофилна тежка астма с повишени не-

утрофили
3. Тежка паучигранулоцитна астма
Фенотипизиране на астмата спрямо други-
те заболявания на дихателните пътища

Чрез използване на клинични въпросници, 
функционално изследване на дишането, из-
мерване на NO, кръвни тестове и СТ,  Weatherall 
и съав. чрез кластерен анализ определят след-
ните кластери (37):
1. Тежка и подчертана вариабилна обструкция;
2. Самостоятелен емфизем; 
3. Атопична астма с еозинофилно възпаление 

на дихателните пътища; 
4. Лека обструкция без друг доминиращ фено-

тип и;
5. Хроничен бронхит при непушачи.

Маркирано повишение на FeNO се наблю-
дава при пациенти с кластер 3, където е уста-
новена алергична астма с еозинофилно въз-
паление, високи нива на IgE и сигнификантен 
бронходилатативен отговор. Пациенти с клас-
тер 4 показват лека обструкция, минимална 
бронходилататорна реверзибилност, или ВЕД 
вариабилност, без данни за хроничен бронхит 
или емфизем и нисък FeNO.

 При прилагане на агломеративен Aгнес ал-
горитъм се обособяват две групи с клинична 
характеристика на емфизем, вторично възник-
нал следствие на тютюнопушене. Тези две гру-
пи показват тежка степен на обструкция на ди-
хателните пътища и хиперинфлация, редукция 
на дифузинния капацитет, високо превалиране 
на емфизем от СТ, и висока експозиция на тю-
тюнев дим. Кластер 2 има класическа характе-
ристика на емфизем, без продукция на храчки, 
минимална реверзибилност и ниски нива на 
IgE и FeNO. От друга страна кластер 1 показва 
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severe asthma phenotype identi�es four clusters.  
All patients with very severe asthma showed ≥ 2% 
eosinophils and neutrophils ≥ 40%. Cluster A and 
B patients are with mild to moderate early-onset 
allergic asthma or eosinophilic pauchigranulocyt-
ic pro�le of sputum. In�ammatory data present 
in only 7% of patients with cluster C and cluster 
D, which are common with the needs of health 
care therapy with high doses of inhaled or oral 
corticosteroids, and for cluster D are substantially 
reduced functional parameters . Most of these pa-
tients, have >83% neutrophils in sputum with or 
without eosinophilia (24).

Determining the phenotype of individuals with 
asthma is very important for patients with moder-
ate or severe disease that is not controlled with 
conventional therapy (7) .

Clinical phenotype in severe asthma (4) are:
1. Asthma with frequent severe exacerbations
2. Asthma with �xed obstruction
3. Corticosteroid-dependent asthma

In�ammatory phenotypes in severe asthma:
1. Persistent severe eosinophilic asthma
2. Non eosinophilic severe asthma with increased 

neutrophils
3. Pauchigranulocytic  severe asthma
Phenotyping of asthma compared to other 
airway diseases

By using clinical questionnaires, pulmonary 
function tests, measurement of NO, blood tests 
and CT scan,  Weatherall and al. made cluster 
analysis identi�ed the following clusters (37):
1. Severe and underlined variable obstruction;
2. Emphysema only;
3. Atopic asthma by eosinophilic airway in�am-

mation;

4. Mild obstruction without other dominant phe-
notype and;

5. Chronic bronchitis in non-smokers.
Marked increases in FeNO was observed in pa-

tients with cluster 3, wherein the allergic asthma 
has been established with eosinophilic in�amma-
tion, high levels of IgE and signi�cant bronchodi-
lator response. Patients with cluster 4 show mild 
obstruction, bronchodilator minimal reversibil-
ity or PEF variability without evidence of chronic 
bronchitis or emphysema and low FeNO.

 
In applying agglomerative Agnes algorithm is 

composed of two groups with clinical features 
of emphysema secondary to a result of smoking. 
These two groups show severe airway obstruction 
and hyperin�ation, reduction of DL, high preva-
lence of emphysema on CT and high exposure 
to tobacco smoke. Cluster 2 has a classical char-
acteristic of emphysema, without production of 
sputum, minimum reversibility and low levels of 
IgE and FeNO. On the other hand cluster 1 shows 
most of the bronchodilator response and PEF 
variability, atopy in the presence of high levels of 
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най-голяма степен на бронходилатативен от-
говор и вариабилност на ВЕД,  атопия с нали-
чие на високи нива на IgE, наличие на екзема 
и ринит, хронична продукция на спутум. Тази 
група представлява оверлап нарушение с ха-
рактеристика на емфизем, атопична астма и 
хроничен бронхит, и обикновено пациентите 
се изключват от големи рандомизирани про-
учвания поради тютюнопушенето при астма и 
поради наличие на реверзибилност при ХОББ. 
Ефект на коморбидните състояния върху 
астма фенотипа

Астмата е във връзка с много коморбидни 
състояния, които може да се наблюдават като 
част от фенотипа и също могат да повлияят 
клиничните симптоми:
1. Алергичен ринит
2. Затлъстяване
3. ГЕРБ
4. Дефицит на витамин D
5. Придържане към лечение, тютюнопушене, 

психиатрични заболявания, психологични 
проблеми и др. 

Ендотипи астма
Група експерти (PRACTALL consensus) селек-

тират 7 параметри, които включват клинични 
характеристики, биомаркери, белодробна фи-
зиология, генетика, хистопатология, епидеми-
ология и отговор на лечението, и предлагат 
всеки ендотип да бъде определен чрез тези па-
раметри (5). Те предлагат  следните ендотипи:
1. Алергична астма
2. Аспирин сензитивна астма
3. Алергична бронхопулмонална микоза
4. Астма прогнозни индекси
5. Тежка с късно начало и хипереозинофилия 

астма
6. Астма при скибегачи

В заключение, резулатите от големи кохорт-
ни проучвания подкрепят хетерогенността на 
бронхиалната астма. Различни патогенетични 
механизми може да причинят подобни симп-
томи при астма и може да се обособят в опре-
делени фенотипи. Фенотипизирането покрива 
клиничните характеристики, но не показва ди-
ректната връзка с етиологията и патофизиоло-
гията. Определяне съответните молекулярни 
биомаркери за индивидуалния патогенетичен 
механизъм на заболяването подчертава фе-
нотипа или субгрупите в рамките на феноти-
па. Точното ендотипизиране рефлектира на 
естествената история на астмата и подпомага 
предвиждането на терапевтичния отговор. 
Класификацията на пациенти с бронхиална 
астма на базата на фенотип/ендотип дава въз-
можност за таргетно и ендотип специфично 
лечение.
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IgE, the presence of eczema and rhinitis, chronic 
sputum production. This group represents over-
lap disorder with features of emphysema, atopic 
asthma and chronic bronchitis, and usually pa-
tients are excluded from large randomized trials 
because of smoking in asthma patients and be-
cause of reversibility of COPD.

E�ect of comorbidity conditions on asthma 
phenotypes

Asthma is in relation with many comorbidity 
conditions that may occur as part of the pheno-
type and may also a�ect the clinical symptoms:

1. Allergic rhinitis
2. Obesity
3. GERD
4. Vitamin D de�ciency
5. Adherence to treatment, smoking, psychiatric 

disorders, psychological problems, etc. .

Endotype of asthma
Group of experts (PRACTALL consensus) se-

lected seven parameters, which include clinical 
characteristics, biomarkers, pulmonary physiol-
ogy, genetics, histopathology, epidemiology and 
response to therapy, and o�er each endotype be 
determined by these parameters ( 5). They o�er 
the following endotypes:
1. Allergic asthma
2. Aspirin sensitive asthma
3. Allergic bronchopulmonary mycosis
4. Asthma predictive index
5. Severe late onset asthma and hypereosinophilia
6. Asthma �eeing cross skiers 

In conclusion, results of the large cohort stud-
ies support heterogenity of asthma. Various 
pathogenetic mechanisms may cause such symp-
toms in asthma and may be divided into certain 
phenotypes. Phenotyping covers the clinical fea-
tures, but does not show direct relation to the 
etiology and pathophysiology. Determining the 
appropriate molecular biomarkers for individual 
pathogenic mechanism of the disease pheno-
type, or subgroups stresses within the phenotype. 
The exact endotype re�ects the natural history of 
asthma and assist the prediction of therapeutic 
response. Classi�cation of patients with bronchial 
asthma on the basis of phenotype/endotype en-
ables targeted and speci�c endotype treatment.
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