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ХИПЕРСЕНЗИТИВЕН ПНЕВМОНИТ  
ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА  
ЕКСПОЗИЦИЯ НА ГЪБИ –  
СЛУЧАЙ ОТ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

Резюме
Хиперсензитивният пневмонит (ХСП) е алергично белодробно заболяване, което се характеризира 

с имунологична възпалителна реакция засягаща крайните бронхиоли, интерстициума и алвеолите, 
предизвикано от инхалирането на различни органични прахове. При това заболяване често се уста-
новява професионална етиология. Такава е описана и при пациенти, ангажирани в производството 
на гъби. В литературата тази форма на заболяването е известна като Хиперсензитивен пневмонит 
тип „Бял дроб на обработващи гъби”. 

Известно е, също така, че острата фаза на заболяването се отключва при  интензивна експозиция 
на алергена. При представения от нас случай, обаче, се установяват и други фактори, които имат от-
ношение към отключването и развитието на заболяването – темпът и интензивността на спорообра-
зуването, характера на компоста, условията на труд, индивидуалната реактивност на организма. Това 
прави описания от нас случай интересен за специалистите алерголози, пулмолози и профпатолози.

Ключови думи: хиперсензитивен пневмонит, „бял дроб на обработващи гъби”, професионална 
експозиция, трудово-експертна оценка
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Abstract 
Hypersensitivity pneumonitis (HSP) is an allergic pulmonary disease that is characterised with immune 

inflammatory reaction involving terminal bronchioles, interstitial tissue and alveoli. The disease is caused 
by inhalation of different types of organic dust. This disease is often related with occupational etiology. 
The latter is reported in patients occupied with mushroom growing.  This form of the disease is known as 
Hypersensitivity pneumonitis – “A mushroom workers’ lung”.

It is a known fact that the acute phase of the disease is triggered by intensive exposure to the allergen. 
In the here presented case there is also many other factors contributing to the induction and development 
of the disease such as speed and intensity of spore’s growth, compost type, working conditions, individual 
reactivity of the patient. This makes the here presented clinical case interesting for allergologists, 
pulmonologists and pathologists.

Key words: hypersensitivity pneumonitis, “a mushroom worker’s lung”, occupational exposure, labour 
expert evaluation
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Introduction
Hypersensitivity pneumonitis (HSP) is caused 

by inhaling of various types of organic and non-
organic substances (1, 3, 4). Different types of 
mushrooms are known to be amongst the caus-
ing agents (3, 4).

The disease known in medical literature as 
“mushroom worker’s lung” can be caused by occu-
pational exposure to mushrooms of the following 
species – Microspora faeni, Thermoactinomyces 
vulgaris etc. Some of the criteria for recognition of 
the occupationa etiology of the disease are – gra-
tis period of 1 year, occupational exposure last-
ing at least 1 year, objectifying of occupational 
exposure by data regarding the type of activities 
involving mushrooms (growing, selling, compost 
management) (4). In 1995 was reported the first 
case of HSP due to edible Pleurotus Eringii mush-
rooms which was with occupational etiology (12).

In specialized medical literature we found nu-
merous reports of increasing frequency of HSP 
due to spore inhalation during the processes of 
mushroom trading and consuming (7, 13, 17, 
19, 21, 32, 33). This is a disease that carries oc-
cupational hazard for people directly managing 
mushroom growing (4). According to our review 
of medical publications describing the problem 
there was no other reported reasons for the dis-
ease except from massive acute exposure to the 
allergen or long-term exposure to low doses.

Objective:
The presentation of this case aims to objectify 

diagnosis of HSP in a patient occupied with grow-
ing of the Pleurotus ostreatus mushroom species 
(oyster mushroom), to objectify the occupational 
etiology of the disease, to study the role of other 
factors contributing to the development of aller-
gic alveolitis, to interpret the role of occupational 
exposure and labour expertise.

Materials and methods
Hereby we present a 42-year-old female who 

was admitted to the Occupational diseases and 
Allergy Unit of St. George University Hospital in 
Plovdiv for diagnosis and treatment.

Our data source was the patient’s official medi-
cal documentation. All tests are carried out in 
clinical environment and under permanent medi-
cal control without them being contraindicated. 
The patient was managed according to the estab-
lished clinical care pathway №94 “Diagnosis and 
treatment of  respiratory allergic diseases in pa-
tients over 18 years old”. The code for the clinical 

Въведение
Хиперсензитивният пневмонит се предиз-

виква от инхалиране на разнообразна гама ве-
щества от органичен и неорганичен произход 
(1, 3, 4). Сред причинителите на заболяването 
се сочат и различни видове гъби (3, 4).

Известната в специализираната медицинска 
литература като „Бял дроб на обработващите 
гъби” болест може да се предизвика при про-
фесионална експозиция на гъби от видовете 
Microspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris 
и други. Сред критериите за признаване про-
фесионалната етиология на заболяването са: 
наличие на гратисен период 1 година, доказан 
професионален контакт минимум 1 година, 
обективизиране на професионалния контакт 
чрез представяне на данни за вида и характе-
ра на извършваните с гъбите професионални 
дейности – отглеждане и продажба (работа 
с компост) (4). Първият случай на ХСП с про-
фесионална етиология, причинен от годни за 
консумация гъби Pleurotus Eringii е съобщен 
през 1995г. (12).

В специализираната медицинска литература 
открихме не малко съобщения за увеличаване 
честотата на ХСП от инхалирането на спори 
при производството на гъби за търговия и кон-
сумация (7, 13, 17, 19, 21, 32, 33). Заболяването е 
сред тези, при които e налице професионалeн 
риск, особено сред пряко ангажираните с про-
изводството им лица (4). При анализа на пуб-
ликуваните по този проблем материали, обаче, 
не се натъкнахме на други причини, обяснява-
щи възникването на заболяването, освен опи-
саните вече в медицинската литература остра 
масивна или продължителна, но в по-малки 
дози експозиция на алергена.
Цел

С представянето на случая си поставяме 
следните цели: да обективизираме диагнозата 
Хиперсензитивен пневмонит при пациентка 
отглеждаща гъби от вида Pleurotus ostreatus 
(„кладница”); да обективизираме професио-
налната етиология на заболяването; да про-
учим ролята и на други фактори, имащи от-
ношение към възникването и развитието на 
алергичния алвеолит; да интерпретираме ро-
лята на професионалната експозиция при тру-
дово-експертната оценка на заболяването.
Материали и методи 

Представяме пациентка на 42г. приета за 
диагностика и лечение в Отделение по Про-
фесионални заболявания и Алергология на 
Университетска болница за активно лечение 
„Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив.

Източник на информация са данните от офи-
циалната медицинска документация на паци-
ентката. Тестовете и пробите са проведени в 
клинична обстановка, под непрекъснат лекар-
ски контрол и в отсъствие на противопоказа-
ния за тяхното осъществяване. Пациентката 
е обработена в съответствие с утвърдения за 
целта и разширен от нас диагностичен алго-
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care pathway is MKB J67.5 – Mushroom worker’s 
lung.

Occupational history:

The patient had been a registered farmer grow-
ing Oyster mushrooms since 2010. This mush-
room species is characterised by spore produc-
tion from the very start of its development. They 
were grown in compost buckets mainly contain-
ing hay. The compost was provided by manufac-
turers.
Allergy Medical History:

The patient started growing mushrooms in 
2010. The complaints appeared about 1-2 months 
later. They presented with feverish episodes of el-
evated body temperature up to 37.5, shortness 
of breath, cough which started as dry and irritat-
ing, tiredness, weakness, dizziness, headaches. 10 
days later mucous sputum appeared.

The symptoms persisting at the time of hospi-
talisation were shortness of breath, cough and 
adynamia. The patient reported that the symp-
toms intensity was reduced in about 10 days time 
after picking the mushrooms during which there 
was no contact with them. When the next batch 
was ready the symptoms deteriorated again. 
Symptoms were present despite the use of per-
sonal protective equipment – triple layer molded 
face masks. The patient’s condition worsened 
after inhalation of dust containing the spores of 
the mushroom. Fever started 4 to 6 hours after 
the initial contact. The intensity of symptoms had 
been reduced after every subsequent exposure. 
The opposite is valid for cough and shortness of 
breath – they worsened after every exposure.
Family History – no immune or allergic 
conditions in the family.

Reported by the patient unhealthy behaviours 
– former smoker. Smoking was stopped 6 months 
ago. The patient had been smoking for 10 years.

Physical examination:

General: No acute distress, alert, awake, and 
oriented to name, place, time, purpose. General 
condition is satisfactory, well developed and 
nourished white female.

Head, ears, nose, throat: Normocephalic atrau-
matic, mucous membranes moist. Skin and mu-
cos membranes – pink. Normal affect, no disori-
entation, no hallucinations, normal speech, no 
dysarthria. No peripheral LAD.

Respiratory examination: Symmetric and nor-
mally shaped chest. On percussion – hypersonor 
sound. On auscultation – reduced breething in 
the base of the lungs accompanied by crepita-
tions. Rales were not auscultated.

ритъм по клинична пътека №94: „Диагностика 
и лечение на алергични заболявания на диха-
телната система при лица над 18 години” с код 
на заболяването по МКБ J67.5 – Бял дроб на ра-
ботещия с гъби. 
Професионална анамнеза и професионален 
маршрут:

От началото на 2010г. е официално регистри-
ран земеделски производител на гъби от вида 
“Кладница“. Този вид гъби се отличават с това,  
че образуват спори от самото начало на раз-
витието си. Отглеждат се в чували с компост, 
който съдържа основно слама. Същият се заку-
пува от производителите.
Обща и целенасочена алергологична анам-
неза:

Започва да отглежда гъби в началото на 
2010г. Оплакванията се явяват около 1-2 месе-
ца по-късно. Изразяват се във втрисане с пови-
шаване на температурата до 37.5, недостиг на 
въздух, кашлица, в началото суха и дразнеща, 
лесна умора, обща отпадналост, виене на свят, 
главоболие. 10-ина дни по-късно започва да 
отделя слузни храчки.

Персистиращи към момента на хоспитали-
зацията са оплаквания от недостиг на въз-
дух, кашлица и адинамия. След обирането на 
гъбите, в разстояние на 10 дни, в които няма 
контакт с тях, интензивността на симптомите е 
намаляла. При работа със следващата партида 
от гъби, обаче, симптомите се изострят. Оплак-
ванията са налице независимо от ползването 
на лични предпазни средства – маски с троен 
(вкл. химичен) филтър.

Състоянието на пациентката се влошава след 
инхалирането на прахообразната субстанция, 
съдържаща спори от гъбата. Втрисането започ-
ва 4 до 6 часа след първия контакт. При всяка 
последвала експозиция намалява като интен-
зивност, но се усилват кашлицата и задухът. 
Фамилна анамнеза – необременена за иму-
но-алергични заболявания.

Други, съобщени от пациентката вредни на-
вици – „бивш” пушач, като от 6 месеца е преус-
тановила тютюнопушене продължило близо 
10 години.
Данни от физикалния статус с акцент вър-
ху белите дробове: 

В задоволително общо състояние. Ясно съз-
нание. Адекватна. Афебрилна. Бяла кожа. Бле-
до-розови видими лигавици. 

Език и говор – б.о. Кашля и отделя с усилие 
оскъдно количество слузни храчки. Перифер-
ни лимфни възли неувеличени на достъпните 
за палпация места.

Дихателна система: гръден кош с правилна 
форма. Симетрични гръдни половини. Хипер-
сонорен перкуторен тон. На аускултация се 
чува отслабено в белодробните основи вези-
куларно дишане с крепитации. Хрипове не се 
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Cardiovascular examination: Regular rate and 

rhythm. Heart rate – 80bpm. No murmurs, rubs or 
gallops. RR – 130/90 mmHg. Succussio renalis – (-) 
negative on both sides.

Abdomen: Obese, soft, non-tender, no rebound 
or guarding. No hepatosplenomegaly. 

Musculosceletal: NAD
Paraclinical test results:

1. Blood tests:
Complete blood count (Table 1).

Table 1.

Hematological parameters Result

RBC 4.65 g/l

WBC 11.0 g/l

HGB 140 g/l

HCT 0.414 

MCV 89.0fl

MCH 30.1 pg

PLT 223 g/l

СУЕ 20 mm

Differential blood count:
Sg.- 75% 
Ly.- 19% 
Ео – 2% 
Мо – 4%.

Blood serum chemistry (Table 2):

Table 2.  

Biochemistry Result

Glucose 5.2 mmol/l

Total protein 71 g/l

Albumin 41 g/l

Total bilirubin 8.5 mmol/l

AST 22 U/l

ALT 18 U/l

Urea 4.6 mmol/l

Creatinine 60 mmol/l

Immune testing:
A) Tests carried out before the current hospitali-

sation (from 24.11.2010):
- IgE levels – 13.6 IU/ml (normal range – up to 

87);
- Ala TOP Allergy Screen (qualitative testing of 

IgE) – 0.441 (test is negative to 0.9 and positive 
over 1.1);

- ECP (Eosinophil cationic protein) – 31.5 ng/ml 
(normal up to 24).
B) Tests carried out during the current hos-

pitalisation:
1/  Serum immunoglobulins:

регистрират.
Сърдечно-съдова система: ритмична сър-

дечна дейност, нормофреквентна. Сърдечна 
честота 80bpm. Ясни сърдечни тонове. RR: 
130/90 mmHg. Succusio renalis двустр. /-/ отр. 

Корем – над нивото на гръдния кош, мек и 
неболезнен на палпация. Черен дроб – на ре-
брена дъга. Слезка не се опипва. 

Костно-мускулна система – правилно развита.
Резултати от осъществените параклинични 
изследвания, представени в табличен вид :
1. Изследване на кръв:

Пълна кръвна картина (Tабл. 1).

Taбл. 1.  

Хематологични показатели Резултати

Еритроцити 4.65 g/l

Левкоцити 11.0 g/l

Хемоглобин 140 g/l

Хематокрит 0.414 

MCV 89.0fl

MCH 30.1 pg

Тромбоцити 223 g/l

СУЕ 20 mm

Диференциална кръвна картина:
Sg.- 75% 
Ly.- 19% 
Ео – 2% 
Мо – 4%

Биохимични изследвания (Табл.2):

Taбл. 2.  

Биохимичен показател Резултати

Кръвна захар 5.2 mmol/l

Общ белтък 71 g/l

Албумин 41 g/l

Общ билирубин 8.5 mmol/l

AST 22 U/l

ALT 18 U/l

Урея 4.6 mmol/l

Креатинин 60 mmol/l

Имунологични изследвания: 
А. Осъществени преди настоящата хоспита-

лизация (от 24.11.2010г.):
- Ниво на IgЕ  – 13.6 IU/ml   (норма до 87);

- Ala TOP Allergy Screen  (кач. доказ. на  IgE) – 
0.441 ( до 0.9 /-/ отр., над 1.1 /+/ пол.);

- ЕСР  (Еозинофилен катионен протеин ) – 31.5 
ng/ml  завишени стойности (норма до 24).
Б. Осъществени по време на хоспитализа-

цията в отделението:
1/ Серумни имуноглобулини:
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- IgE levels (ELISA) 100 IU/ml – negative;
- IgG levels (nephelometry) – 22.830 g/l (in-

creased levels);
- IgM (nephelometry) – 1.781 g/l (normal);

- IgA (nephelometry) – 0.375 g/l (decreased lev-
els);
2/ Serum complement:

- C3 (nephelometry) – 1.040 g/l (normal);

- C4 (nephelometry) – 0.105 g/l (decreased lev-
els).

2. Spirometry
MasterScreen Body/Diffusion (E. Jaeger GmbH, 

Wuerzburg, Germany) spirometric system was 
used.

The patient was presented with initial testing 
on 11.02.2011 at 09:30 am. Post bronchodila-
tor test and arterial blood gas analysis (ABGs) 
were carried out. Normal alveolar ventilation and 
slightly lowered diffusing capacity were found. 
The post bronchodilator test was negative. ABGs 
was normal.

 - Ниво на IgЕ  (ELISA )    100 IU/ml, /-/ отр.;
- Ниво на IgG  (нефелометрия ) – 22.830 g/l (за-

вишени стойности);
- Ниво на IgМ (нефелометрия ) – 1.781g/l  (в 

норма);
- Ниво на IgА  (нефелометрия ) – 0.375 g/l  (по-

нижени стойности);
2/ Серумен комплемент:

- ниво на С3 (нефелометрия ) – 1.040 g/l (в нор-
ма);

- ниво на С4 (нефелометрия ) – 0.105 g/l  (пони-
жени стойности).

2. Спирометрия
Спирометрична система MasterScreen Body/

Diffusion (E. Jaeger GmbH, Wuerzburg, Germany).
Пациентката се представи за изходно из-

следване на 11.02.2011г. в 9.30 ч. Извършени 
бяха спирометрия с бронходилататорен (БДТ) 
тест и кръвно-газов анализ. Установи се нор-
мална белодробна вентилация в покой с леко 
намален дифузионен капацитет. БДТ е (-) от-
рицателен, а параметрите на кръвно-газовия 
и алкално-киселинен статус са в границите на 

Taбл. 3. Белодробни функционални изследвания.
Table 3. Pulmonary functional tests.

Act 1 A1/P Act 2 A2/P Delta D/P

VC MAX [L] 3.87 123.7 3.66 116.9 -0.21 -6.74

IC [L] 2.84 131.8 2.51 116.7 -0.32 -15.1

ERV [L] 1.03 97.4 1.15 108.2 0.11 10.73

FVC [L] 3.50 111.1 3.58 113.8 0.08 2.67

FEV 1 [%] 3.10 114.3 3.11 114.9 0.02 0.63

FEV 1 % VCMAX [L/s] 79.96 98.6 85.03 104.8 5.07 6.25

PEF[L/s] 7.36 113.5 7.55 116.4 0.19 2.90

FEF 25 [L/s] 6.66 116.2 7.13 124.4 0.47 8.16

FEF 50 [L/s] 4.13 101.8 4.89 120.7 0.77 18.89

FEF 75 [s] 0.98 55.9 1.53 87.5 0.55 31.65

FET [L] 4.56 5.82 1.26

FEV PEF [s] 0.52 0.32 -0.20

FET PEF [s] 0.07 0.04 -0.03

TC 25/50[s] 0.31 0.27 -0.04

Mean transit time [L*L/s] 0.49 69.4 0.56 79.9 0.07 10.46

Exspir. F/V area [L/s] 14.32 112.1 15.26 119.5 0.94 7.40

PIF [L/s] 5.80 4.91 -0.89

FIF 50[L] 5.70 4.65 -1.05

FIV1 [L] 3.58

FEF50 % FIF50 72.32 105.1 32.81

3. Skin allergy testing:
A) Prick test – 4+ (positive test) to group B2 – 

wooden – 1, B3 – spring and B4 – summer pollens 
and dermatophagoides; 3+ (positive test) to B5 
late summer pollen.

B) Epicutaneous skin testing with materials the 
patient had been in occupational contact with:

нормата . 
3. Кожно – алергични проби :

 А) Prick test обективизират  4 + (много сил-
но положителна проба) към групи Б2 дървесен 
– 1, Б3 пролетен, Б4 летен полени и към Дер-
матофагоидес; 3 + (силно положителна проба) 
към Б5 късно летен полен.

Б) Епикутанно тестуване с материали, с които 
пациентката е в пряк професионален контакт:
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- Hay with mycelium (compost without fertilizer): 
3+ (highly positive);

- Dust substance with oyster mushroom spores: 
2+ (positive).

4. Allergen bronchoprovocation test – the 
allergen was dust-like substance containing 
mushroom spores

The test was carried out in clinical environ-
ment, the patient was under permanent medical 
control. All of the methodic steps of the test were 
followed strictly. The results were noted in the pa-
tient’s medical documentation (spirometry – FVC, 
FEV1, diffusing capacity, body temperature and 
leucocyte count). The features were tested on the 
6th, 10th and 24th hour.

Dynamics of body temperature:

- Initial measurement – 36.8ºC;
- At 11:00 on 14.02 – on the 3rd hour after provo-

cation the patient reported burning sensation 
and slight itchiness on the eye lids and profuse 
watery rhinorrhea. No bronchospasm was evi-
dent;

- At 11:15 she felt feverish and had cold shivers 
without any rise of body temperature (36.3ºC at 
11:30);

- At 13:30 body temperature was 36.6ºC (6th 
hour);

- In the afternoon between 14:00 and 16:00 she 
reported a fever episode. Body temperature at 
16:15 was 36.9ºC, at 17:30 (10th hour) she was 
afebrile again – 36.9ºC.

- слама с мицел (компост без тор): 3+ (силно 
положителна проба);

- прахообразна субстанция, съдържаща спо-
ри от гъбата “Кладница“: 2+ (положителна 
пробa).

4. Бронхопровокационен тест с алергени – 
прахообразна субстанция съдържаща спо-
ри от гъбата

Тестът се проведе в клинична обстановка, 
под непрекъснато наблюдение на болната, на 
чист фон, при стриктно спазване методиката и 
изискванията за провеждане на изследването. 
В медицинската документация на пациентката 
в хронологична последователност са отразе-
ни  настъпилите реакции и контролираните 
параметри  (спирометрични показатели – ФВК, 
ФЕО1, промени в дифузионния капацитет, те-
лесната температура и броя на левкоцитите); 
– изходни стойности и проследени в динамика 
на 6-ия, 10-ия и 24-ия час. 

Динамика в стойностите на телесната темпе-
ратура:
- изходни стойности – 36.8ºC;
- в 11.00ч. на 14.02, на 3-ия час след начало-

то на провокацията съобщи за парене и лек 
сърбеж по клепачите и обилна водниста ри-
норея. Клинично и на аускултация не се ре-
гистрира бронхоспазъм;

- в 11.15ч. съобщи за втрисане и усещане за 
“студени тръпки“, без повишаване на ТТ (в 
11.30ч. е измерена 36.3ºC);

- в 13.30ч. (на 6-ия час от началото на БПТ) е 
измерена ТТ 36.6ºC;

- след обяд, между 14-16.00 ч. отново съобща-
ва за епизод от втрисане, като измерената ТТ 
в 16.15ч. е 36.9ºC, а в 17.30 ч.  (на 10-ия час 
от началото на БПТ) отново е афебрилна – 
39.9ºC;

- на 15.02.11г. , в 7.30 ч. (на 24 – ия час след на-
чалото на теста) е афебрилна – 36.8ºC.
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Leucocyte count dynamics:
- Starting levels – 10.2 G/l (normal range 3.5-

10.5);
- 6th hour – 11.2 G/l (raised);
- 10th hour – 12.3 G/l (raised);

- 24th hour – 9.5 G/l (normal).

During the second half of the bronchoprovo-
cation test no changes in her pulmonary status 
were detected.

The levels of all the basic spirometry features 
and diffusing capacity are shown on figure 1 and 
table 4. FVC and FEV1 levels on the 0, 6th,10th, 
and 24th hour do not show any significant dy-
namics. The levels on the 6th hour are the lowest. 
Diffusing capacity is lower and no statistically sig-
nificant changes were detected during the course 
of the test.

Table 4.  

init 0h 6h 10h 24h

FVC 111.1 113.9 98.6 118.1 111.6

FEV1 114.3 110.6 102.5 109.2 112.8

DLCO 61.7 56.8 56.9 59.4 57.7

5. Imaging methods – Chest X-ray

On the chest X-ray (Fig. 2) there is evident inter-
stitial fibrosis in the bases of both lungs, hilar and 
perihilar congestion.

On the picture (Fig. 3) the patient is shown in 
her usual work environment.

On the third picture (Fig. 4) Oyster mushrooms 
(Pleurotus ostreatus), which the patient had been 
growing, can be seen. This species processes 
wood and its toadstool is tongue-shaped. It is 
quite common in gastronomy.

After therapy including systemic corticoste-
roids in adequate doses along with symptomatic 
treatment the patient was released in a better 
clinical condition. 

Динамика в броя на левкоцитите:
- изходни стойности: 10.2 G/l (референтен диа-

пазон от 3.5-10.5);
- на 6-ия час: 11.2 G/l  (завишени);
- на 10-ия час от началото на теста: 12.3 G/l  (за-

вишени);
- на 24-ия час от началото на теста: 9.5 G/l   (в 

норма).
През втората половина на провеждания БПТ 

клинично и физикално не се регистрираха 
промени в белодробния статус. 

Стойностите на основните спирометрични 
показатели и дифузионния капацитет са пред-
ставени на фиг. 1. и табл. 4. Както се вижда от 
графиката, стойностите на FVC и FEV1 на 0, 6, 
10 и 24-ия час не показват значителна динами-
ка, като най-ниски са стойностите отчетени на 
6-ия час. Дифузионният капацитет е намален 
като не се регистрираха статистически значи-
ми отклонения  в хода на провокационния тест.

Taбл. 4.  

init 0h 6h 10h 24h

FVC 111.1 113.9 98.6 118.1 111.6

FEV1 114.3 110.6 102.5 109.2 112.8

DLCO 61.7 56.8 56.9 59.4 57.7

5. Образни изследвания – рентгенография 
на гръден кош

На лицевата пулмография (Фиг. 2) се уста-
новяват рентгенови данни за интерстициална 
фиброза в основите, хилусна и крайхилусна 
конгестия. 

На снимкaтa (Фиг. 3) пациентката е предста-
вена в нейната обичайна работна среда.

На третата фотография (Фиг. 4) са представе-
ни гъби от вида Кладница (Pleurotus ostreatus), 
които пациентката е отглеждала. Този вид гъба 
разгражда скоро умъртвена дървесина и пло-
додава едри, езиковидни тела. Плодните тела 
са ядливи и популярни в кулинарията. 

След приложения терапевтичен курс със 
системни кортикостероиди в дози адекватни 
на състоянието на болната и симптоматични 
средства, пациентката е изписана с клинично 
и физикално подобрение.



104

ХИПЕРСЕНЗИТИВЕН ПНЕВМОНИТ 
ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА  
ЕКСПОЗИЦИЯ НА ГЪБИ 

СЛУЧАЙ ОТ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

Торакална Медицина
Том V, март 2015, бр.1

случаи от 
клиничната 

практика

Our final diagnosis of Extrinsic Allergic Alveoli-
tis (EAA) of mushroom workers with acute onset 
and tight course was based on medical history, 
occupational history, clinical manifestation, re-
sults of imaging methods, spirometry, prick test, 
immune testing. The recommendations were for 
dynamic clinical and functional pulmonary con-
trol and follow-ups by allergy specialist.

Discussion
HSP in its Mushroom worker’s lung type is a 

common in medical literature form of the disease 
(1, 3, 4). It is known that as an allergic disease, HSP 
is often associated with exposure to work envi-
ronment factors and its occupational etiology is 
common (1, 3, 4). Oyster mushrooms are charac-
terised by their ability to produce large amounts 
of spores in a short time. To some extend this ex-
plains the rapid onset of the disease in the patient 
soon after massive inhalation of allergens. Daily 
massive inhalation of allergens that were present 
in spores quickly leads to manifestation of the 
acute phase of the disease with typical for allergic 
alveolitis symptoms.

Despite the familiar etiologic agent and patho-
genic mechanisms we reckon that the clinical 
presentation in this case is determined by other 
factors as well:

- Objectified by skin allergy testing sensitization 
to pollens and mites makes an IgE-mediated al-
lergic reaction possible as well;

- Factors from the work environment – tempera-
ture and humidity can directly or indirectly af-
fect bronchial reactivity;

- The patient working in such environment is 
also exposed to other substances – dust, pesti-
cide vapours, synthetic polymers etc. All those 
agents contribute to deterioration of lung func-
tion and exacerbation of respiratory symptoms 
through irritative, toxic and neural mechanisms.

The case presented here  is interesting because 
of its expert labour evaluation as well. According 
to the currently acting Bulgarian legislation es-
tablishing the administrative aspects of occupa-
tional pathology there is justification for explor-

На основание  анамнезата, професионалния 
маршрут, клиничната картина, резултатите 
от осъществените образни и функционални 
белодробни изследвания и тестове, данните 
от КАП и изследваните имунологични пока-
затели, приемаме за окончателна диагнозата 
Алергичен алвеолит на работещия с гъби, с 
остро начало и затегнато протичане. Дадени са 
препоръки за динамичен клиничен и функцио-
нален белодробен контрол и проследяване от 
алерголог.
Обсъждане

Хиперсензитивният пневмонит (ХСП) тип 
„Бял дроб на обработващи гъби” е известна 
в специализираната медицинска литература 
форма на заболяването (1, 3, 4). От друга стра-
на,  добре известен е и фактът, че като алер-
гично заболяване ХСП  често се асоциира с 
експозиция на фактори от работната среда, и 
професионалната му етиология не е изолира-
но явление (1, 3, 4). Биологичните свойства и 
характеристика на гъбите от вида „Кладница” 
са свързани със способността им изключител-
но бързо и в големи концентрации да обра-
зуват спори. Тази особеност до голяма степен 
обяснява отключването на заболяването при 
пациентката скоро след началната, но масивна 
инхалация на алергените. Ежедневната висо-
костепенна експозиция на съдържащите се в 
спорите алергени бързо води до разгръщане 
на острата фаза на заболяването с типичните 
за алергичния алвеолит симптоми. 

Независимо от известния етиологичен агент 
и познатите патофизиологични механизми, 
смятаме, че за разгръщането на клиничната 
симптоматика в конкретния случай от значе-
ние са и някои други фактори:
- обективизираната с кожно-алергично тесту-

ване сенсибилизация към полени и микро-
кърлежи дава  основание да се подозира и 
участието и на IgE-медиирана алергична ре-
акция;

- физикалните фактори, обуславящи микро-
климата в гъбарника – температура и влаж-
ност на въздуха могат да повлияят директно 
и по индиректен механизъм бронхиалната 
реактивност;

- не бива да се пренебрегва и обстоятелство-
то, че работещата в тези условия пациентка 
е експонирана и на други субстанции –  ин-
халиране на прах, изпарения от третирани 
с пестицидни материали, контакт със син-
тетични полимери  и други, които по ири-
тативен, токсичен и невро-рефлекторен 
механизъм допринасят за влошаване на бе-
лодробната функция и задълбочаване на на-
личната респираторната симптоматика. 
Представеният от нас случай е интересен и 

предвид  неговата трудово-експертна оцен-
ка. В съответствие с действащата нормативна 
уредба по администриране на професионал-
ните болести в Република България, при паци-
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ing occupational etiology of the disease (2).

Supporting the occupational etiology of HSP 
are the following:
1. Labour-hygiene (based on occupational history 

data of contact with oyster mushrooms).

2. Clinical manifestation and course of the disease 
noted in the medical documentation of the pa-
tient.

3. Supporting the diagnosis immune testing, car-
ried out during hospitalization and in the out-
patient unit.

4. Positive bronchoprovocation test with work en-
vironment allergens.

5. Skin allergy testing positive for materials that 
the patient was in direct contact with.

6. Positive elimination test.
Factors and mechanisms determining the eti-

ology of the disease as well as the reasons listed 
below make the here presented case interesting:

I. The fact that type III and IV allergic reactions 
are the leading pathogenic mechanisms do not 
exclude other factors and mechanisms as well. 
Evidence for that is the positive skin allergy test-
ing to pollens and mites.

II. It is possible that hay allergens from the com-
post acted along with mushroom allergens thus 
causing “Farmer’s lung” prior to or simultaneously 
with mushroom spores.

III. The case presented here is an evidence that 
other factors contribute to developing the dis-
ease: type of mushrooms and way of growing 
them, intensity of spore production, compost 
ingredients, physico-chemical properties of used 
pesticides etc.

IV. From labour expert’s point of view the fifth 
criterion for accepting occupational etiology of 
the disease – one year gratis period – should be 
interpreted individually. In each case the role of 
other factors should be considered.

Conclusions
1. Despite the fact that HSP is more often with 

occupational etiology each case of the disease 
should be explored individually and interpret-
ed separately.

2. The main pathogenic mechanisms – type III 
and IV allergic reactions – do not exclude other 
factors such as irritative, toxic, neural etc. All of 

ентката са налице основания за стартиране на 
процедурата за проучване на професионално 
заболяване (2).

В подкрепа на професионалната  етиология 
на ХСП са следните критерии:
1. Трудово-хигиенен (основава се на данни от 

професионалния маршрут обективизиращи 
професионалния контакт с определен вид 
гъби);

2. Клиничната картина и протичане на заболя-
ването отразени в официалната медицинска 
документация на пациентката;

3. Резултатите от амбулаторно и стационарно 
осъществените имунологични изследвания  
потвърждаващи диагнозата;

4. Положителният бронхопровокационен тест 
с алергени от работната среда;

5. Положителните резултати от епикутанното 
кожно тестуване проведено с материали, с 
които пациентката е в пряк професионален 
контакт;

6. Положителният елиминационен тест.
Освен известните в литературата фактори и 

механизми, обуславящи етиологията и патоге-
незата на заболяването, представеният от нас 
клиничен случай  би предизвиквал  интереса 
на специалистите и поради следните причини:

І. Установените като водещи в патогенезата 
на заболяването ІІІ и ІV тип алергични реакции 
не изключват възможността за участие и на 
други механизми, за което свидетелства обек-
тивизираната с КАП сенсибилизация към поле-
ни и микрокърлежи;

ІІ. Възможно е, видно от състава на компоста, 
инхалираните алергени от сламата да действат 
синергично с тези от гъбите и по този начин  
измененията от типа „фермерски бял дроб” мо-
гат да предхождат или да се развият паралелно 
с тези причинени от гъбите „кладница”; 

ІІІ. Представеният от нас случай показва, че 
за възникване на заболяването са от значение 
и други фактори, а именно: видът на гъбите и 
начина на тяхното култивиране, темпът и ин-
тензивността на спорообразуването, съставът 
на компоста,  физико-химичните свойства на 
използваните за третирането на продукцията 
пестициди и други;

ІV. От трудово-експертна гледна точка, при-
етият в нормативната уредба като критерий 
за признаване професионална етиология на 
заболяването гратисен период от една година 
следва да се интерпретира индивидуално, като 
при всеки конкретен случай се отчита и ролята 
на споменатите по-горе фактори.
Изводи 
1. Независимо от обстоятелството, че при ХСП 

често се доказва професионална етиология, 
всеки диагностициран с това заболяване 
случай следва да бъде конкретно изясняван 
и интерпретиран.   

2. Преобладаващият в патогенезата  на ХСП  ІІІ 
и ІV-ти тип алергични реакции не изключва 
намесата и на други фактори – иритативни, 



106

1.  Костова В., Петкова В. Професионални болести, второ допълнено и преработено издание,изд. „Рал-Колобър”, София, 2007, стр.238-239.
2.  Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести,Обн.ДВ,бр.65 от 2008г., в сила от 22.07.2008г.
3.  Петрунов Б., Димитров В., Киселова-Янева А. Клинична имунология.Клинична алергология.Дентална клинична алергология. изд.”АРСО”, София, 2012, стр.90-92.
4.  Списък на професионалните болести – Постановление №175 от 16 юли 2008г. за приемане на списък на професионалните болести, Обн.ДВ бр.66 от 25 юли 2008г. , стр.33.
5.  Ampere A, Delhaes L, Soots J, Bart F, Wallaert B. Hypersensitivity pneumonitis induced by Shiitake mushroom spores. Med Mycol. 2012 Aug;50(6):654-7. doi: 10.3109/13693786.2012.658091.

Epub 2012 Feb 14.
6.  Chan-Yeung, Crzyhowski 5, Schonell ME. Mushroom worker’s lung. Am Rev Respir Dis 1972; 105:819-22.
7.  Cox А, Folgering HT, Van Griesven LJ.Extrinsic allergic alveolitis caused by spores of the oyster mushroom Pleurotus ostreatus.Eur Respir J 1: 466-468,1988.
8.  Craig DB, Donovan RE. Mushroom worker’s lung. Can Med AssocJ 1970; 102:1289-93.
9.  Fujiwara K, Sato T, Yonei T, Genba K, Nogami N, Yamadori I. A case of chronic hypersensitivity pneumonitis induced by shiitake mushroom spores. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi. 2000 

Dec;38(12):908-13.
10.  Harrington JT, Stastry P. Macrophage migration from agarose droplet: a new MIF assay. Fed Proc 1972; 31:780-80.
11.  Hausen BM, Schulz KH, Noster U. Allergic disease caused by the spores of an edible fungus. Mushroon Sci 9: 219-225, 1974.
12.  Honda Y, Kuroki Y, Matsuura E, Nagae H, Takahashi H, Akino T, Abe S. Pulmonary surfactant protein D in sera and bronchoalveolar lavage fluids. AMJ Respir Crit Care Med 152:1860-1866,1995.
13.  Ishii M, Kikuchi A, Kudoh K, Konishi K, Mohri T, Tamura M, Tomichi N. Hypersensitivity pneumonitis induced by inhalation of mushroom (Pholiota nameko) spores.Intern Med 33:683-685,1994.
14.  Jackson E, Welch KME. Mushroom worker’s lung. Thorax 1970; 25:25-30.
15.  Johnson WM, Kiegn JC. Respiratory disease in a mushroom worker. J Occup Med 1981; 23:49-51.
16.  Kai N, Ishii H, Iwata A, Umeki K, Shirai R, Morinaga R, Kishi K, Tokimatsu I, Hiramatsu K, Yamagata E, Kadota J. Chronic hypersensitivity pneumonitis induced by Shiitake mushroom cultivation: 

case report and review of literature. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi. 2008 May;46(5):411-5.
17.  Kamm YJ,Folgering HT, Van den Bogard HG,Cox A. Provocation tests in extrinsic allergic alveolitis in mushroom workers.Neth J Med 38: 59-64, 1991.
18.  Locky SD. Mushroom worker’s pneumonitis. Ann Allergy 1974; 33:282-88.
19.  Matsui S, Nakazawa T, Umegae Y, Mori M.Hypersensitivity pneumonitis induced by Shiitake mushroom spores.Intern Med 31:1204-1206, 1992.
20.  Miyazaki H, Gemma H, Koshimizu N, Sato M, Ito I, Suda T, Chida K, Nakamura H. Hypersensitivity pneumonitis induced by Pleurotus eryngii spores--a case report. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi. 

2003 Nov;41(11):827-33.
21.  Murakami M, Kawabe K, Hosoi Y, Hojo S, Dobashi K, Iriuchijima T, Nakazawa T, Mori M. Decreased pulmonary perfusion in hypersensitivity pneumonitis caused by Shiitake mushroom spores. J 

Intern Med 241:85-88,1997.
22.  Nakazawa T, Tochigi T. Hypersensitivity pneumonitis due to mushroom (Pholiota nameko) spores. Chest 95: 1149-1151, 1989.
23.  Noda Y, Gonda H, Oishi N, et al. A case of chronic hypersensitivity pneumonitis induced by Shiitake mushroom spores. Allergy no Rinsho 18: 915-918, 1998.
24.  Noster U. Pilzzuchterlunge durch Speisepilz pollen. Deuz Med Wochen 1975; 34:1241-44 12.
25.  Pardo A, Barrios R, Gaxiola M, et al. Increase of lung neutrophils in hypersensitivity pneumonitis is associated with lung fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 161: 1698-1704, 2000.
26.  Sakula A. Mushroom worker’s lung. Br Med J 1967; 3:708-10.
27.  Salvaggio JE, Millhollon BW. Allergic alveolitis: new insights into old mysteries. Respir Med 87: 495-501, 1993.
28.  Stewart CL. Mushroom worker’s lung: two outbreaks. Thorax 1974; 29:252-257.
29.  Stolz JL, Arger PH, Benson JM. Mushroom worker’s lung disease. Radiology 1976; 119:61-63.
30.  Suzuki K, Tanaka H, Sugawara H, Saito Y, Koba H, Tsunematsu K, Abe S., Chronic hypersensitivity pneumonitis induced by Shiitake mushroom spores associated with lung cancer. Intern Med. 

2001 Nov;40(11):1132-5.
31.  Tarlo SM. Occupational lung disease. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman’s Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Saunders; 2011:chap 93.
32.  Tochigi T, Nakazawa T, Dobashi K, Inazawa M, Fueki R, Kobayashi S., A case of hypersensitivity pneumonitis due to inhalation of spores of Pholiota nameko JPN Thorac Clin Med 1982,20:1026-

1031.
33.  Toyohiro Saikai,Hiroshi Tanaka, Masaru Fuji,Hiroyuki Sugavara, Isao Takeya, Kazunori Tsunematsu and Shosaku Abe,Hypersensitivity Pneumonitis Indused by the Spore of Pleurotus Eryngii 

(Eringi). Internal Medicine 41: 571-573, 2002.

Кореспонденция:
Доц. д-р Светлан Дерменджиев, д.м.
Секция по професионални заболява-

ния и токсикология 
Втора катедра по вътрешни болести,
Медицински университет – Пловдив

бул. „Васил Априлов” 15 А,
4002 Пловдив

Correspondence:
assoc. prof. Svetlan Dermendziev MD
Occupational diseases and toxicology 

unit,
Department of Internal diseases II, 

Medical University Plovdiv
Vasil Aprilov blvd. 15A

4002 Plovdiv

e-mail: ssvetlan_d@yahoo.com

them determine the individual course of the 
disease in each patient.

3. The expert labour evaluation of the disease is a 
difficult task. Other external and internal factors 
should be considered along with occupational 
risk.

Photographs are shown with the patient’s in-
formed consent.

 

невро-рефлекторни, токсични, които дават 
своето отражение върху протичането на за-
боляването при всеки конкретен пациент. 

3. Трудово-експертната оценка на заболяване-
то е сложен процес, при който освен профе-
сионалния риск, следва да се отчита и ролята 
на редица външни и вътрешни фактори.   

Снимковият материал е предоставен за 
публикуване с писмено декларираното съгла-
сие на пациентката.
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