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ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ  
НА АЛФА-1-АНТИТРИПСИНОВ  
ДЕФИЦИТ

обзори Торакална Медицина
Том V, март 2015, бр.1

Резюме 
Дефицитът на алфа-1-антитрипсин (ААТ) е генетично заболяване, характеризиращо се с ни-

ски нива на ААТ в кръвта, което предразполага към ранно появяващо се белодробно заболява-
не, най-често под формата на емфизем. Макар и сравнително често сред групата на генетично 
унаследените белодробни заболявания дефицитът на ААТ е все още рядко диагностициран и 
подценяван проблем. В световен мащаб се счита, че само около 5% от пациентите с дефицит на 
ААТ са диагностицирани, което означава, че останалите пациенти не могат да се възползват от 
мерките за намаляване на смъртността, като например спиране на тютюнопушенето или налич-
ните специфични терапии. В този обзор авторите се опитват да обобщят диагностичните методи 
и наличните терапевтични схеми при дефицит на ААТ.
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Abstract 
Alpha-1-antitrypsin (AAT) deficiency is a genetic disorder characterized by low blood level of AAT, 

which is predisposing factor for early-onset lung disease, most commonly as emphysema. Although 
fairly common in the group of genetic inherited lung diseases AAT deficiency is still rarely diagnosed 
and underestimated problem. Globally it is believed that only 5% of AAT deficiency patients are 
diagnosed, thus the rest of the patients couldn’t benefit from the measures for mortality reduction as 
smoking cessation and the available specific therapies. In this review the authors try to summarize the 
diagnostic procedure and the current treatment plans in AAT deficiency.
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Въведение
Дефицитът на алфа-1-антитрипсин (ААТ), 

опи сан за първи път от Лаурел и Ериксон 
през 1963 г., е сериозно и сравнително често 
генетично заболяване, засягащо дихателната 
система (12). Честотата му е подобна на муко-
висцидозата в Европа – 1:1600-2000. Заболява-
нето засяга около 3.4 милиона души по света 
(при включване на пациените с фенотпи ZZ, SZ 
или SS). Предполага се обаче, че близо 90% от 
пациентите са недиагностицирани. Проблем 
представлява закъснялата диагноза, например 
в САЩ – средно 7 години и поне 3 специали-
зирани консултации след началото на симп-
томите (11). Заболяването е и единственият 
доказан генетичен рисков фактор за развитие 
на хронична обструктивна белодробна болест 
(ХОББ) и предразполага към тежък панлобула-
рен емфизем. Счита се, че 1-3 % от случаите с 
ХОББ се дължат на ААТ дефицит. Допълнител-
но дефицитът на ААТ може да е и причина за 
цироза, чернодробен рак и по-рядко за васку-
лит, и паникулит (3, 19).
Патогенеза

ААТ е молекула от остро-фазовите гликопро-
теини и се синтезира предимно в хепатоцити-
те, но може да се секретира и от макрофагите, 
и от белодробните и чревни епителни клетки, 
след което се отделя в кръвотока. ААТ инхиби-
ра панкреасния трипсин, неутрофилна еласта-
за, катепсин G и протеиназа 3. По кръвен път 
ААТ стига до белите дробове, където пред-
пазва алвеоларната тъкан от протеолитичния 
ефект на неутрофилната еластаза (НЕл) и други 
увреждащи протеази. НЕл се отделя от неутро-
филите, които са рекрутирани в белия дроб 
в отговор на инфекция или възпаление, като 
част от имунния отговор. В белодробните ал-
веоли, ААТ се свързва с НЕл, като по този начин 
протеазата се инактивира (15).

При пациенти с тежък дефицит на ААТ, струк-
турният дефект в ААТ е причина за неговото 
натрупване в черния дроб, което води до чер-
нодробно увреждане при деца и възрастни, 
чрез стимулиране на автофагоцитен отговор в 
хепатоцита. Недостатъчно количество ААТ по-
стъпва в кръвоносната система и съответно не 
може да се осигури адекватна протекция на бе-
лите дробове срещу НЕл (17) (фиг. 1). Последи-
ците от изобилното количество неинхибирана 
НЕл в белите дробове са: протеолитична увре-
да на алвеолите и белодробната съединителна 
тъкан, основно на еластина, който изгражда 
10-30 % от фиброзната белодробна структура. 
НЕл индуцира и експресията на неутрофилния 
хемоатрактант левкотриен B4, който се отделя 
от алвеоларните макрофаги и допълнително 
се увеличава рекрутирането на неутрофили, и 
разрушаването на тъканите. Пациентите с де-
фицит на ААТ са предразположени към ранно 
започващо белодробно заболяване – най-чес-
то емфизем (10, 11).

Introduction
Alpha-1-antitrypsin (AAT) deficiency, first doc-

umented by Laurell and Eriksson in 1963, is a se-
rious relatively common genetic disorder affect-
ing the respiratory system (12). AAT deficiency 
frequency is similar to the one of cystic fibrosis 
in Europe and it is believed that 1 in every 1600-
2000 people is affected. The disease affects an 
approximated 3.4 million individuals worldwide 
(individuals with the ZZ, SZ or SS phenotype are 
included). It is believed that around 90% of AAT-
deficient individuals have not been identified, 
and a big concern is the long delay before indi-
viduals are diagnosed, for example in USA – the 
diagnosis was made on average 7 years after the 
first symptoms appeared (11). The disease is the 
only one proven genetic risk factor for chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) and is a 
predisposing factor for severe panlobular em-
physema . It is estimated that 1-3 % of all COPD 
cases are due to AAT deficiency. It may also cause 
cirrhosis, liver carcinoma and, less frequently, 
vasculitis and panniculitis (3, 19).
Pathogenesis

AAT is a molecule from the acute-phase glyco-
proteins, and is produced predominantly in liver 
hepatocytes, but could be also secreted from 
macrophages and lung and intestinal epithelial 
cells, then is released into the bloodstream. AAT 
inhibits pancreatic trypsin, neutrophil elastase, 
catepsin G and proteinase 3. Diffusion of AAT from 
the blood enables the protein to enter the lungs, 
where it protects alveolar tissue from the proteo-
lytic effect of neutrophil elastase and other dam-
aging proteases. Neutrophil elastase is secreted 
by neutrophils, which are recruited to the lung in 
response to infection or inflammation, as part of 
the innate immune response. Within the lung al-
veoli, AAT binds neutrophil elastase, resulting in 
permanent inactivation of the protease (15). 

In individuals with severe AAT deficiency, a 
structural defect in the AAT protein results in its 
accumulation in the liver and leads to hepatic 
abnormalities in both adults and children. Insuf-
ficient levels of AAT are secreted into the blood-
stream and thus in the lung they can’t provide 
adequate protection against neutrophil elastase 
(17) (fig. 1). The consequences from excess of un-
inhibited neutrophil elastase in the lungs results 
in proteolytic damage to the alveoli and pulmo-
nary connective tissue, in particular elastin, which 
constitutes 10-30 % of the fibrous lung structure. 
Neutrophil elastase also induces the expression 
of the neutrophil chemoattractant leukotriene 
B4, which is released from airway macrophages, 
resulting in further neutrophil recruitment and 
amplified tissue destruction. Individuals with AAT 
deficiency are predisposed to early-onset pulmo-
nary disease, most commonly emphysema (10, 
11).
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Бял дроб | Lung

Черен дроб | Liver

Кръвоносен съд
Blood vessle

Левкоцит (неутрофил)
White blood cell (neutrophil)

Неутрофилна еластаза: 
неинхибирана и уврежда белия 
дроб при директен контакт
Neutrophil elastase: uninhibited, 
causing lung damage.

α-1 антитрипсин - блокиран 
в черния дроб и водещ до 
чернодробно увреждане.
α-1 antitrypsin: trapped in liver, 
causing liver damage.

Липса на α-1 антитрипсиново покритие 
на белия дроб, което го излага директно 
на увреда от неутрофила еластаза.
Lungs lack α-1 antitrypsin coating, leaving them 
open to damage by neutrophil elastase.

Бял дроб | Lung

Черен дроб | Liver

α-1 антитрипсинов дефицит | ATD НОРМА| NORMAL

Левкоцит (неутрофил)
White blood cell (neutrophil)

Неутрофилна еластаза: продуцирана от 
неутрофилите за деструкция на патогенните 
бактерии. Потенциално може да увреди 
белия дроб при директен контакт
Neutrophil elastase: produced by white blood 
cells to break down harmful bacteria. Potentialy
damaging to lung if exposed.

α-1 антитрипсин - покрива белите дробове
и ги предпазва от неутрофилна еластаза.
α-1 antitrypsin coats lungs, protecting them from
neutrophil alastase.

α-1 антитрипсин - синтезиран в черния 
дроб и отделен в кръвотока за инхибиция 
на неутрофилна еластаза.
α-1 antitrypsin: synthesized in the liver and 
secreted into the bloodstream to inhibit 
neutrophil elastase.

Кръвоносен съд
Blood vessle

Genetic
AAT deficiency, similarly to cystic fibrosis is a 

classic single-gene disorder with autosomal – 
dominant way of inheritance. The AAT protein 
is encoded by a gene in the 14th chromosome 
with locus 14q32.1, referred to as the SERPINA1 
gene (formerly known as the protease inhibitor 
(Pi) gene). The gene has multiple polymorphisms 
and so far around 123 single nucleotide poly-
morphisms are studied. In presence of only one 
abnormal allele the person is labeled as carrier. In 
order the disease to be clinically present an indi-
vidual must inherit two mutant alleles (9, 19).

At the protein level, differences in the speed of 
migration of AAT on gel electrophoresis (depend-
ing on amino acid sequences) have been used to 
identify the protein variants, referred to as the Pi 
phenotype. M-phenotype is with medium speed 
of migration, while Z is the slowest one. The most 
common variation, with an allele frequency of 
~95%, is the normal M-allele variant (PiMM), 
which is not associated with AAT deficiency. The 
commonest deficiency variants are S (Glu264Val) 
and Z (Glu342Lys). The frequency of the S allele 
is highest in southern Europe, peaking in the Ibe-
rian peninsula. The S-allele variant is associated 
with lower-than-normal plasma AAT levels, but 
only confers a significant risk of developing pul-
monary emphysema in smokers and as a hetero-
zygote with the Z allele (PiSZ). In contrast, the Z 
allele, most commonly found in northern Europe, 
is present in ~95% of symptomatic AAT-deficient 
patients. The Z variant results in more severe AAT 
deficiency, characterised in the ZZ homozygote 
by plasma AAT levels of 10% of those found in 
subjects with the M allele. The Z mutation results 
in accumulation of AAT in the liver, predisposing 
the homozygote to juvenile hepatitis, cirrhosis 
and hepatocellular carcinoma. The resultant lack 
of circulating AAT protein greatly increases the 
risk of the homozygote developing panlobular 
emphysema at an early age. Some of the patients 
with Z-allele inherit only one allele and their AAT 

Генетика
Подобно на муковисцидозата, дефицитът на 

ААТ е класическо моногенно заболяване с ав-
тозомен ко-доминантен начин на унаследява-
не. ААТ белтък се кодира от ген в 14 хромозома 
с локус 14q32.1, наричан SERPINA1 (известен в 
миналото като ген за Протеазен инхибитор – 
Пи). Генът е много полиморфен, с около 123 
единични нуклеотидни полиморфизми, про-
учени до момента. При наличие само на един 
абнормален алел пацинтите се определят като 
носители. За изявата на заболяването са нужни 
два мутантни алела (9, 19).

На ниво белтък, различията в скоростта на 
придвижване (в зависимост от аминокиселин-
ната последователност) на ААТ по гел-електро-
форезата са в основата на идентификацията на 
различните протеинови варианти, определя-
ни като Пи фенотип. М-фенотипа е със средна 
скорост на придвижване, като Z е с най-ниска. 
Най-честият вариант, с алелна честота около 
95% е нормалният М-вариант (Пи-ММ), кой-
то не е свързан с дефицит на ААТ. Най-чести-
те варианти, свързани със заболяването са S 
(Glu264Val) и Z (Glu342Lys). Най-висока чесото-
та на S-алела е наблюдавана в Южна Европа, с 
пиково разпространение на иберийския полу-
остров. S-алелният вариант е свързан с по-ни-
ски серумни нива на ААТ, но води до значите-
лен риск за развитие на емфизем при пушачи 
и при хетерозиготно състояние със Z алела 
(Пи-SZ). За разлика от него, Z-алела се среща 
по-често в Северна Европа и е наличен при 
около 95% от пациентите с изявени симптоми 
на ААТ дефицит. Пациенитите със Z-алели са с 
най-тежкия дефицит на ААТ, като хомозиготи-
те имат нива до 10% серумен ААТ в сравнение 
хората с M-алел. Z-мутацията води до натруп-
ване на ААТ в черния дроб, като хомозиготи-
те сa предразположени към ранен хепатит, 
цироза и хепатоцелуларен рак. Същевремен-
но поради ниските нива на циркулиращ ААТ 
хомозиготите са изложени на ранна изява на 
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Фиг. 1. ААТ – норма 
и при дефицит (по R. 
Ghouse 2014) (10).
Fig. 1. ААТ – normal and 
deficient patient. ATD – 
AAT deficiency (from R. 
Ghouse 2014) (10).
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levels are almost undetectable – these patients 
are determined as Pi-Znul phenotype and due to 
lack of AAT synthesis they don’t exhibit cirrhosis 
(no protein accumulation in the liver). The fre-
quencies of the Z allele in the United States are 
similar to the lowest frequencies in Europe, but 
the S allele is more common than in northern Eu-
ropeans. AAT deficiency is infrequent in the Asian, 
African and the Middle Eastern population (16).

Normal serum levels of AAT are above 22μM and 
the "protective threshold" for lack of serious lung 
damage is ~11μM. Figure 2 shows AAT serum lev-
els corresponding to the phenotypes of people. 
Carriers (i.e. PiMZ) have AAT serum levels lower 
than normal but not below the "protective thresh-
old", and their risks of developing clinically signifi-
cant respiratory symptoms are much lower than 
the risks associated with severe deficiency (1, 4).

панлобуларен емфизем. Някои от Z-алелните 
пациенти унаследяват само един алел и при 
тях нивата на ААТ са неотчитаемо ниски – те се 
определят като Пи-Zнула фенотип, при тях по-
ради липсата на синтез на ААТ не се наблюдава 
чернодробна цироза (липса на акумулация на 
белтъка в черния дроб). В САЩ честотата на Z-
алела е подобна на тази в Северна Европа, но 
с по-често срещане на S-алела. Дефицитът на 
ААТ е рядък за популациите от Африка, Азия и 
Средния Изток (16).

Нормалните нива на ААТ са над 22μM, като 
„протективния праг“ за липса на сериозна бе-
лодробна увреда е 11μM. На фигура 2 са пред-
ставени серумните нива на ААТ при хората съ-
образно фенотипа им. Носителите, например 
Пи-MZ, са с по-ниски от нормалните нива ААТ, 
но тези нива са над „протективния праг“ и по-
ради тази причина рискът за развитие на тежка 
клинична симптоматика е минимален (1, 4).
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Фиг. 2. Серумна кон-
центрация на ААТ при 

различните фенотипове 
(по American Thoracic 

Society/European 
Respiratory Society 2003) 

(1).
Fig. 2. Serum level of AAT 

in different phenotypes 
(by American Thoracic 

Society/European 
Respiratory Society 2003) 

(1).
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Количеството серумен ААТ е право пропор-
ционална на кличеството ААТ, което мигрира в 
интерстициума (около 80%) и течността покри-
ваща респираторния епител (около 10%).

Клинична симптоматика и диагностика

Огромен проблем за клиницистите е, че ре-
спираторните симптоми на ААТ дефицита са 
подобни на тези при ХОББ и астма. Първона-
чалните симптоми включват кашлица (42% от 
пациентите), повишена експекторация (50%) и 
„свиркане“ (65%). Най-характерният симптом е 
диспнеята (84% от пацинетите), която с течение 
на времето започва да ограничава ежедневни-
те действия (фиг. 3). Дори и с тежък дефицит 
40-60 % от пациентите могат да са асимптома-
тични (11). Най-честото белодробно засягане 
се изразява с емфизем – с ранно начало, пана-
цинарен, диспропорционален, предимно в ос-
новите. Бронхиектазии са установени при око-
ло 27% от пациентите с Пи-ZZ феотип. Вторият 

The amount of serum AAT is directly propor-
tional to the amount of AAT that migrates to the 
interstitium (around 80%) and the liquid covering 
the surface of the respiratory epithelium (around 
10%).
Clinical manifestations and diagnostic pro ce-
dures

One of the major problems for clinicians is 
that AAT deficiency can cause similar respirato-
ry symptoms to those seen in COPD or asthma. 
Initial symptoms include cough (42% from the 
patients), excess sputum production (50%) and 
wheezing (65%). Symptoms can be intermittent 
to begin with, and if wheezing is the predomi-
nant symptom, patients are often told that they 
have asthma. Dyspnoea is the clinical symptom 
that is eventually the most characteristic of AAT 
deficiency (84% from the patients) (fig. 3); over 
time, patients often find that it limits even mild 
activity. Even with severe deficiency 40-60 % of 
the patients could be asymptomatic (11). The 
most common lung involvement is presented as 
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  (B)  Извънбелодробно засягане
Extrapulmonary disease (A) Белодробно засягане | Pulmonary disease

Чернодробна дисфункция включително цироза
Liver dysfunction incl. cirrhosis

Панникулит | Panniculitis

Грануломатоза на Вегенер | Wegener’s graulomatosis

Язвен (улцерозен) колит | Ulcerative colitis

Хроничен бронхит
Chronic bronchitis

Обратимост с кратко действащ бета2 агонист
Reversibility with a short acting beta2 agonist

Фиксирана обструкция на дихателните пътища
Fixed airflow obstruction

Емфизем
Emphysema

Бронхиектазии
Bronchiectasis
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Фиг. 3. Клинична изява 
на дефицит на ААТ. 
Размерът на кръговете 
на белодробните изяви 
отразява честотата на 
съответната патология. 
Размерите на пра-
воъгълниците също 
отразяват честотата на 
пациентите с обрати-
ма (по-малък брой) и 
фиксирана обструкция. 
Припокриването е свър-
зано с факта, че някои 
пациенти имат едно-
временно обратимост 
и остатъчна фиксирана 
обструкция (по Stockey 
2014) (18).
Fig. 3. Clinical 
manifestation of 
ААТ deficiency. The 
circle range reflects 
the frequency of the 
pathology indicated 
inside them. Squares also 
present the frequency of 
patients with reversible 
(smaller number) and 
fixed obstruction. 
Overlapping is explained 
with the fact that some 
patients have at the same 
time both reversible and 
fixed obstruction (Stockey 
2014) (18).

по честота засегнат орган е черният дроб – 
18% от Пи-ZZ пациентите се изявяват с раннен, 
до 6-месечна възраст, обструктивен тип иктер 
и риск за прогресия до цироза в над 50%. Ос-
новно засягане на заболяването е паникулит с 
честота около 1 на 1000 пациенти. Друго рядко 
срещано заболяване е васкулит. Ниски нива 
на ААТ са установени при близо 18% от паци-
ентите с антипротеиназа 3-положителен (т.е. 
cANCA-положителен) васкулит (8).

Най-честата причина за смърт при тези паци-
енти е дихателна недостатъчност – около 72%, 
следвана от чернодробна цироза (около 13%). 
Отбелязана е повишена смъртност, свързана с 
липса на лечение, нисък образователен ценз, 
ниски показатели от функционалното изслед-
ване на дишането (7). Проучват се асоциации 
на Z-алела с язвен колит, астма и съдови ане-
вризми, както и невропсихологични заболя-
вания като аутизъм и паническо разстройство 
(фиг. 3) (19).

emphysema – with early-onset, panacinar, dis-
proportional, mainly in the basis. Bronchiectasis 
are found in about 27% from the PiZZ patients. 
The second most affected organ is liver – 18% 
from PiZZ patients manifest early-onset (up to 
6-months of age) obstructive jaundice with high 
risk of over 50% for progression to cirrhosis. Skin 
affection of the disease is pannicullitis observed 
in about 1 out of 1000 patients. Another rare pre-
sentation is vasculitis. Low levels of AAT are de-
tected in about 18% of patients with antiprotein-
ase 3-positive vasculitis (cANCA-positive) (8).

The most common mortality cause in these 
patients is respiratory failure – roughly 72%, fol-
lowed by liver cirrhosis (around 13%). Elevated 
mortality is linked with lack of treatment, low ed-
ucation level, low data from pulmonary function 
tests and the volume affected by emphysema (7). 
Still in a research phase are associations of Z-allele 
with ulcerative colitis, asthma, vassal aneurisms, 
as well as neuropsychological disorders as au-
tisms and panic disorder (fig. 3) (19).

Редица пулмологични школи са изградили 
алгоритми за диагностициране на ААТ дефицит 
в помощ на клиницистите. Препоръчва се ААТ 
да се изследва при всички пациенти, които са с 
емфизем с ранно начало или емфизем при лип-
са на рискови фактори (например непушачи), с 
изразен базален емфизем, с бронхиектазии, с 
некротизиращ паникулит, с анти-протеиназа 3 
положителен васкулит, с фамилна анамнеза за: 
емфизем, бронхиектазии, паникулит, черно-
дробно увреждане, ААТ-дефицит. Поведението 
е описано подробно на фигура 4.

Макар и моногенно заболяване, голямото 
различие в клиничната изява е причина за 
предположението за наличие на гени-моди-
фикатори и връзка между генния дефект и раз-
лични фактори от околната среда. Доказано е 
например, че мъжете са с по-ниски показатели 

Numerous respiratory societies had made algo-
rithms for diagnosis of AAT deficiency as a help 
tool for the clinicians. It is recommended that 
AAT is tested in every patient with early-onset 
emphysema, or emphysema without recognized 
risk factors (i.e. non-smokers), with prominent 
emphysema, with necrotizing pannicullitis, with 
anti-proteinase 3 positive vasculitis, with family 
history for: emphysema, bronchiectasis, pannic-
ullitis, liver disease, ААТ deficiency, as well as in 
patients with bronchiectasis. The follow-up is de-
tailed in figure 4 (fig. 4).

Although it is a single gene disease, the variety 
in clinical manifestations is the basis for the sus-
picion for existence of modifier genes and con-
nection between the genetic defect and different 
environmental factors. It is proved for example 
that males are with lower data from pulmonary 
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Индикации за определяне на серумна концентрация на ААТ
• емфизем с ранно начало
• емфизем при липса на рискови фактори
• чернодробно заболяване с неясна етиология
• некортизиращ паникулит
• анти-протеиназа 3 полижителен васкулит
• Фамилна анамнеза за: емфизем, бронхиектазии, паникулит, 
   чернодробно увреждане, ААТ-дефицит
• бронхиекстазии

ААТ - норма ААТ normal

Убедителни резултати Неубедителни резултати
Result conclusive Result not conclusive

Ниско ААТ AAT low

Определяне на серумна концентрация на ААТ | Determination of the AAT serum concentration

Генно секвениране | Gene sequencingСтадиране на болестта, лечение |  Disease staging, treatment

Отхвърляне на диагнозата
No action

Indication for determination of the AAT serum concentration
• early onset emphysema
• emphysema without recognized risk factors
• unexplained liver disease
• necrotizing panniculitis
• anti-proteinase 3 positive vasculitis
• family history: emphysema, AATM, bronchictasis, liver disease,
  panniculitis
• bronchiectasis

Допълнителни качествени тестове:
1. Генетичен анализ (PCR)
2. Фенотипизиране 
     = изоелектрично фокусиране (IEF)

Further, qualitative testing:
1. Genotyping (PCR)
2. Phenotyping
     = isoelectric focusing (IEF)

Фиг. 4. Диагностичен 
алгоритъм за дефицит на 

ААТ (по R. Bals 2010) (3).
Fig. 4. Diagnostic 
algorithm for ААТ 

deficiency (R. Bals 2010) (3).
 

function tests compared to females, even non-
smokers. Another proven fact is that male pa-
tients with AAT deficiency are more frequently 
diagnosed with childhood asthma compared to 
females. Smoking has also a very marked effect 
for more severe clinical course and faster progres-
sion of the disease (7, 19).

AAT deficiency treatment 
Although there is no cure for AAT deficiency, 

early diagnosis remains extremely important for 
implementing the available therapy. The four 
benefits of early diagnosis of AAT deficiency are: 
1. smoking cessation/prevention; 2. reducing the 
risk factors from respiratory environmental haz-
ards; 3. ensuring adequate treatment; 4. potential 
genetic consultation and family planning for fu-
ture.

Nonspecific treatments include – smoking ces-
sation, evading polluted environment, inhaled 
bronchodilators, inhaled corticosteroids (with 
proven bronchial hyperactivity) and supplemen-
tal oxygen. Antibiotics are irreplaceable part in 
the treatment of exacerbations, provoked by bac-
terial infections. Very important is also not to ne-
glect therapy of the associated diseases that can 
decrease compliance (i.e. depression, malnutri-
tion, anxiety) (11).

Augmentation (replacement) therapy is spe-
cific for AAT deficiency and has four potential 
types. The first one (used since the eighties of the 
last century) is monthly intravenous infusion of 
60mg/kg purified human AAT solution, that re-
places the absent from the serum AAT over the 
“protective threshold”of 11µM. In this way a slow-
down of the lung disease progression is achieved 

от функционалното изследване на дишането в 
сравнение с жените, дори в групата на непуша-
чите. Също така пациентите с ААТ дефицит от 
мъжки пол в по-голям процент са били с ди-
агностицирана бронхиална астма в детството 
в сравнение с жените. Тютюнопушенето също 
има много изразен ефект за по-тежко клинич-
но протичане и по-бързата прогресия на забо-
ляването (7, 19).
Лечение на ААТ дефицит

Макар и неизлечимо на този етап, ранната 
диагноза на заболяването остава изключител-
но важна. Четирите ползи на ранното опре-
деляне на дефицит на ААТ са: 1. спиране/пре-
венция на тютюнопушенето; 2. намаляване на 
рисковете от респираторни полюенти; 3. оси-
гуряване на адекватно лечение; 4. потенциал-
но генетично консултиране и семейно плани-
ране за бъдещето.

Неспецифичните терапевтични мерки включ-
ват – спиране на тютюнопушеното, избягване на 
замърсена среда, бронходилататори, инхала-
торни кортикостероиди (при доказана бронхи-
ална хиперреактивност) и кислородолечение. 
Антибиотиците са неизменна част при лечение 
на екзацербации, провокирани от бактериални 
инфекции. Не трябва да се забравя лечението 
на асоциираните заболявания, които могат да 
влошат комплайънса (например: депресия, не-
дохранване, тревожност) (11).

Увеличващата (заместителна) терапия е спе-
цифична за ААТ дефицит и е в четири потенци-
ални разновидности. Първата (прилагана още 
от 80-те години на миналия век) представлява 
ежеседмична венозна инфузия на 60mg/kg 
пречистен човешки ААТ разтвор, който замест-
ва липсващия в серума ААТ над „протективния 
праг“ от 11µM. По този начин се постига забавя-
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не на прогресията на белодробното засягане 
(20). Втори вариант на заместителната терапия 
е инхалационно приложение на ААТ еднократ-
но или двукратно дневно с дозо-зависими об-
надеждаващи първоначални резултати. Трети-
ят е рекомбинантна ААТ терапия, а четвъртият 
е синтетичен инхибитор на еластазата – и две-
те опции са все още в процес на клинични из-
питвания (18).

Белодробната трансплантация е опция за 
пациенти с емфизем в крайна фаза. Годишно 
в световен мащаб около 150 пациента с ААТ 
дефицит получават нови бели дробове. Пет го-
дишната преживяемост за тези пациенти пост-
трансплантационно е около 50%, като основна 
причина за смъртност е развитие на облитери-
ращ бронхиолит (13).

Друга хирургична интервенция, прилагана 
при тези пациенти, е обемната редукция на 
белите дробове (LVR) при авансирал емфизем 
с изразено свръхраздуване и тежка диспнея. 
При тази процедура се отстраняват 20-30 % от 
най-засегнатата част на белия дроб, опреде-
лена чрез перфузионна сцинтиграфия, което 
води до намаляване на диспнеята и подобря-
ване на качеството на живот за около 6-12 
месеца. LVR не е алтернатива на трансплан-
тацията, но е шанс за пациентите в „листът на 
чакащите“ да доживеят до трансплантация (5).
Генно лечение и стволови клетки

Класическото генно лечение включва вкар-
ване на нормални гени в клетките на пациен-
тите с мутации. В клиничните проучвания с 
животни до този момент са използвани ретро-
вирусни, аденовирусни, адено-асоциирани 
вируси (ААВ) и липозомални вектори. Реком-
бинантните ААВ вектори се доказват като най-
ефективни – продукция на високи нива ААТ и 
по-малък риск от развитие на възпалителен 
отговор в сравнение с другите вируси. Насоче-
ната терапия към черния дроб изисква интра-
портално вкарване на вектора, което би пред-
ставлявало проблем при хората, ако се изисква 
ежедневно. За белодробно насочено лечение 
векторите могат да се прилагат като инхала-
торна терапия, но интрамускулното приложе-
ние се е оказало най-ефективно (14). Все още 
в пре-клинична фаза са терапиите с насочено 
включване на малки фрагменти ДНК при мути-
ралата секвения директно в черния дроб, как-
то и всички опити със стволови клетки.

Други нови подходи са стратегиите, целящи 
едновременно възстановяване на функцията и 
загуба на функция на мутантния протеин, чрез 
т.нар. „нокдаун“ експресия на мутантния Z-алел 
чрез вектори, носещи див-тип алел. Този под-
ход при мишки е довел до повишена серумна 
концентрация на ААТ и понижена акумулация 
на ААТ в черния дроб (2).

„Клетъчна трансплантация“ на хепатоцити 
също е в процес на проучване (6).

Няколко научни групи разработват моле-
кули, препятстващи полимеризацията на му-

(20). The second type of augmentation therapy 
is inhalation of AAT once or two times daily with 
dose-dependent, promising initial results. The 
third option is a recombinant AAT, and the forth is 
a synthetic elastase inhibitor – both types are still 
in a process of clinical trials (18).

Lung transplantation surgery is a treatment 
option for AAT-deficient patients with end-stage 
pulmonary emphysem. Each year about 150 pa-
tients with pulmonary emphysema due to severe 
AAT deficiency receive new lung. The 5-year post-
transplantation survival rate for these patients is 
about 50%, and the main reason for mortality is 
bronchiolitis obliterans (13).

Another surgical procedure is lung volume re-
duction (LVR) surgery, for advanced emphysema 
patients with marked hyperinflation and incapac-
itating dyspnoea. In this procedure about 20-30 % 
of the most affected part of the lung determined 
with perfusion scintigraphy is removed, and thus 
dyspnea is reduced and the quality of life is im-
proved for about 6-12 months. Although LVR sur-
gery is not an alternative to lung transplantation, 
it can be used as abridging procedure until a lung 
transplant is available (5).

Genetic treatment and stem cells 
Classic genetic treatment includes introducing 

the normal genes into the cells of patients with 
mutations. In clinical trials so far retroviruses, ad-
enoviruses, adeno-associated viruses (AAV) and 
liposomal vectors are being used. Recombinant 
AAV have shown as the most efficient with pro-
duction of high levels of AАT and lower risk for in-
flammatory response compared to other viruses. 
Targeted liver therapy needs intraportal adminis-
tration of the vector, which could pose problems 
for the patients if it is required daily. For lung tar-
geted therapy the vectors could be induced with 
inhalation, but intra-muscular administration has 
been proven as the most efficient (14). Inclusion 
of small DNA-fragments into the mutated se-
quence directly in the liver as well as stem-cell 
therapies are still in process of research.

Another type of new approaches are strategies 
aimed simultaneously to recuperate function and 
to terminate the function of the mutant protein, 
with the so called “knock-down” expression of the 
mutant Z-allele through vectors carrying wild-
type allele. This method in mice has led to elevat-
ed concentration of AAT in the blood and lower 
accumulation in the liver (2).

„Cell transplantation“ of hepatocytes is also on 
research level (6).

Several scientific groups are in a process of de-
veloping molecules which inhibit mutant protein 
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тантния белтък и теоритично потенциират 
секрецията му. Други потенциални молекули 
са насочени към реактивиране на мутантния 
протеин, както и молекули-шаперони, оптими-
зиращи нагъването на белтъка в клетката или 
стабилизиращи мутантния протеин (18).
Заключение 

Дефицитът на ААТ е все още подценяванo и 
слабо диагностицирано заболяване с висока 
заболеваемост и смъртност. Генетичните осно-
ви и молекулярната патофизиология на забо-
ляването са много добре проучени и са основа 
за разработката на потенциални лекарства в 
бъдеще. Ключова ще е преценката на рискови-
те пациенти, съобразно клиничните варианти 
и предразположения, което да насочи специ-
фична терапия за превенция на усложненията 
и прогресията.

polymerization and theoretically potentiate its 
secretion. Other potential molecules are aimed to 
reactivate the mutant protein, as well as chaper-
one-molecules, which optimize the protein fold-
ing in the cell and thus stabilizing the mutant 
protein (18).
Conclusion

AAT deficiency remains an underestimated 
and under-recognised disease with high morbid-
ity and mortality. Genetic basis and molecular 
pathophysiology of the disease are well studied 
and serve as a fundament for developing of po-
tential future medications. Key point will be risk 
patients estimation due to the clinical manifes-
tation, which would lead to specific therapy and 
prevention of complications and progression.
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