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Резюме
 Грипът е сериозна, широко разпространена респираторна инфекция, с висока контаги-
озност и нарастваща честота сред глобалното население. Статията е литературен обзор по 
проблемите свързани с разпространението на грипа и тежките имунопатологични нарушения, 
които причинява в организма. Подробно се описва ролята на някои сигнални молекули – IL-6, IL-8, 
IL-15, TNF-α, в патогенезата на инфлуенцата, имащи отношение към разгръщането на т.н. 
„цитокинова буря”, както и последващите тежки усложнения за организма. Представени са 
литературни данни за оценката на някои от маркерите, свързани с тежкото протичане на грипа и 
неблагоприятния изход. Дискутира се известното към момента лечение, което може да бъде 
ефективно в първите 24-48 часа от началото на болестта, но със спорен ефект при закъсняло 
такова. Описани са настоящи разработки за едно бъдещо и модерно лечение.
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WHAT DO WE KNOW ABOUT INFLUENZA? – 
EASY DIAGNOSIS WITH SEVERE DAMAGE

Abstract
 The in�uenza is a serious, common respiratory infection, highly contagious and places a heavy 
burden of disease on the global population. The article is a review of the problems related with the spread 
of the in�uenza, and severе immunopathological disturbances which in�uenza causes to the body. 
Detailed overview of the role of certain molecules such as IL-6, IL-8, IL-15 and TNF-α in the patogenesis of 
in�uenza is described, their relation in developing of the "cytokine storm" and severе complications in 
the body, as well. Literature data from assessment of the numbers of prognostic markers associated with 
desease severity and poor outcomes of the in�uenza are presented. The de�ned so far treatment, which 
could be bene�cial in early start within 24-48 hours is discussed, but it's effect is controversial when it 
starts later. The actual developments for future and modern treatment are described.

Keywords: in�uenza, immunopathogenesis, IL-6, IL-8, IL-15, TNF-α, pneumonia, treatment
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КАКВО ЗНАЕМ ЗА ГРИПА? – 
ЛЕСНА ДИАГНОЗА 

С ТЕЖКИ ПОРАЖЕНИЯ

Въведение
 Грипът е сериозна, широко разпростране-
на респираторна инфекция, с висока контаги-
озност и нарастваща честота сред глобалното 
население. Грипните вируси са с различна па-
тогенност и причиняват не само ежегодните 
епидемии, но и непредвидими и опасни пан-
демии по цял свят. Грипът е причина за значи-
телна заболеваемост и смъртност в световен 
мащаб, с тежки имунопатологични пораже-
ния в белия дроб, а механизмите на имунопа-
тогенезата остават все още ненапълно изяс-
нени.
 В страните с умерен климат, болестта се 
появява сезонно през зимните месеци, раз-
пространява се от човек на човек чрез кихане, 
кашляне или допир с контаминирани повърх-
ности. Грипните вируси могат да причинят от 
леко до тежко заболяване, дори и смърт, осо-
бено при високо рискови групи. Има три голе-
ми групи или типове на инфлуенца вирус, кла-
сифицирани като тип А, тип В и тип С.
 Тип А грипен вирус се подразделя на под-
типове, според специфичната разновидност и 
комбинацията на два протеина, разположени 
на повърхността му: хемаглутинин (или Н про-
теин) и невраминидаза (или N протеин): 15 HA 
и 9 NA подтипове. Естественни негови госто-
приемници са водните птици, въпреки че та-
кива могат да бъдат и различни бозайници, в 
това число хора, коне и прасета. Грипен вирус 
В е ограничен само сред хората, а естестве-
ният гостоприемник на тип С е също човек, 
макар че е изолиран и при прасета.
 Грип А предизвиква най-сериозно заболя-
ване у хората, главно поради антигенната 
вариабилност, която му позволява да избегне 
действието на неутрализиращите антитела – 
основен механизъм в човешкия защитен иму-
нитет.  Антигенна изменчивост е установена и 
при грипен вирус тип В, но в значително по-
малка степен от тип А. Грипен вирус С причи-
нява много по-леко заболяване подобно на 
обикновена простуда, отколкото грип А и В.
 Пандемия настъпва, когато грипен вирус, 
който не е циркулирал сред хората се появява 
и започва да се предава от човек на човек. 
Тези вируси причиняват големи взривове 
далеч извън обичайния грипен сезон. Тъй 
като голяма част от населението няма имуни-
тет към тях, то делът на инфектираните в 
популацията може да бъде твърде голям. Най-
известната пандемия, за която има данни, е 
„Испанският грип” през 1918-1919 г., който е 
причинил смъртта на 20-50 милиона души в 
световен мащаб.

 Последващите пандемии през 1957 – H2N2 
„Азиатски грип” и през 1968 – H3N2 „Хонг 
Конг”, са с много по-малко смъртни случаи, 
въпреки че голяма част от населението по 
света е възприемчиво към инфекцията (51, 53).

Патогенеза и имунопатогенеза
 Грипният вирус е причина за милиони 
тежки случаи и за смъртта на 250 000 – 500 000 
души всяка година, а ситуацията може да бъде 
дори и по-лоша в годините с пандемия. Те-
жестта на заболяването е резултат от виру-

Intoduction
 In�uenza is a serious, common respiratory in-
fection, highly contagious and places a heavy 
burden of disease on the global population. 
In�uenza viruses of varying pathogenicity not 
only cause annual epidemics but also continue 
to cause unpredictable and perilous worldwide 
pandemics. In�uenza causes signi�cant morbi-
dity and mortality worldwide associated with 
severe immunopathology in the lung, and the 
mechanisms of such immunopathogenesis still 
remain poorly understood.

 In temperate climates, disease tends to occur 
seasonally in the winter months, spreading from 
person to person through sneezing, coughing, or 
touching contaminated surfaces. Seasonal in�u-
enza viruses can cause mild to severe illness and 
even death, particularly in some high-risk indivi-
duals. There are three large groups or types of 
seasonal in�uenza viruses, labeled A, B, and C.

 Type A in�uenza viruses are further divided 
into subtypes according to the speci�c variety 
and combinations of two proteins that occur on 
the surface of the virus, the hemagglutinin or “H” 
protein and the neuraminidase or “N” protein: 15 
HA subtypes and 9 NA subtypes have been 
found. The natural hosts for in�uenza A viruses 
are aquaticbirds, although various mammals, in-
cluding humans, horses and pigs, are also hosts. 
In�uenza B is restricted to humans. The natural 
host for in�uenza C is also humans, although it 
has been isolated from pigs.
 In�uenza A causes the most serious illness in 
humans, mainly because of its antigenic variabi-
lity, which allows the virus to escape neutralizing 
anti-bodies – the mainstay of human protective 
immunity against in�uenza infection. Although 
antigenic variability is also seen in in�uenza B vi-
ruses, this is less than is seen in in�uenza A viru-
ses. In�uenza C causes a less severe illness than 
either in�uenza A or B, more akin to the common 
cold.
 A pandemic occurs when an in�uenza virus 
which was not previously circulating among hu-
mans and to which most people don't have im-
munity emerges and transmits among humans. 
These viruses may emerge, circulate and cause 
large outbreaks outside of the normal in�uenza 
season. As the majority of the population has no 
immunity to these viruses, the proportion of per-
sons in a population getting infected may be qui-
te large. The most notorious pandemic for which 
data are available was the “Spanish Flu” in 1918-
1919 which caused an estimated 20-50 million 
deaths worldwide.
 Subsequent pandemics in 1957 H2N2 Asian 
in�uenza and 1968 H3N2 Hong Kong in�uenza 
resulted in many fewer deaths in spite of large 
portions of the world's population being suscep-
tible to infection (51, 53).

Pathogenesis and Immunopathology
 The in�uenza virus is responsible for millions 
of severe cases and 250 000 – 500 000 deaths 
each year. The situation could be even worse 
during a pandemic year. The severity of disease is 
the result of the interplay between viral virulence 
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reviewsлентността на вируса и устойчивостта на гос-
топриемника. Леките грипни инфекции при-
чиняват умерен системен възпалителен отго-
вор, така че нарушената хомеостаза се въз-
становява бързо. При тежките случаи изходът 
е непредсказуем и дори фатален. 

Вирусни фактори
 Антигенната изменчивост на грип А има 
две форми – антигенен дрифт и шифт. Анти-
генният дрифт се появява, когато гените, ко-
диращи вирусните повърхностни протеини, 
невраминидаза (NA) и хемаглутинин (HA), 
претърпяват последователни мутации и 
потенциал да се реплицират във всеки един 
момент. Тези протеини върху вирусните час-
тици могат да станат толкова различни, че 
антителата на гостоприемника да нямат въз-
можност да ги разпознаят. По този начин се 
избягва имунния отговор. Втората, с по-малка 
честота антигенна промяна е антигенният 
шифт. Той се проявява, когато два различни 
вируса от различни видове гостоприемници, 
се срещнат в един и същ гостоприемник, и 
тогава започват да действат едновременно. 
Така новият вирус, създаден чрез комбинация 
на геномни сегменти, има елементи на двата 
вируса и това води до непредсказуема пато-
генност. Възможно е той да е напълно невиру-
лентен и дори нежизнеспособен. Другата ве-
роятност е да притежава висока вирулент-
ност и патогенност за хората. Такъв вирус има 
потенциал да създаде пандемия. Веднъж 
създаден, пандемичният щам може да проме-
ня своята вирулентност по-нататък, продъл-
жавайки да се реплицира и адаптира към 
новия гостоприемник (7, 54).
 Геномът на грипен вирус А съдържа 8 РНК 
сегмента, кодиращи хемаглутинин (HA), нев-
раминидаза (NA), нуклеопротеин (NP), матри-
ксен протеин – M1 и M2, неструктурни бел-
тъци – NS1, NS2, полимеразни протеини – РА, 
РВ1, PB1-F2 и PB2. Тези белтъци играят съще-
ствена роля в патогенезата на грипа, като най-
важен е хемаглутининът. Той е един от двете 
главни антигенни детерминанти, които се 
разпознават от неутрализиращите антитела 
на гостоприемника (8, 11, 54).

Фактори, свързани с гостоприемника
 При инфектиране на респираторните епи-
телни клетки или алвеоларните макрофаги с 
грипен вирус А, едноверижната РНК на вируса 
се разпознава от TLR7 (toll-like 7) рецептори и 
ген, индуциран от ретиноевата киселина (RIG-
I). Стимулацията на TLR7 е важна стъпка за 
отключване на имунен отговор. Агонисти на 
този механизъм са използвани напоследък в 
разработването на ваксини. Сигналният път 
на TLR7 и RIG-I предизвиква производство на 
тип I интерферони (IFNs) и активира антиви-
русен отговор на организма. От своя страна 
липсата или недостига на тип I IFNs повишава 
разпространението и възприемчивостта към 
инфекция с грипен вирус А (11, 48, 52).
 Струпването на макрофаги в белия дроб 
под влияние на грипната инфекция освобож-
дава проинфламаторни цитокини и подпома-
га намаляване на вирусния товар, като част от 

and host resistance. Mild infections cause a 
moderate systemic in�ammatory response, so 
the disrupted homeostasis is restored rapidly. In 
severe cases outcome is unpredictable and is 
even fatal in most cases.

Virulence factors
 The antigenic variability of in�uenza A takes 
two forms – antigenic drift and antigenic shift. 
Antigenic drift occurs when the genes encoding 
the viral surface antigens, the NA and the HA, 
undergo stepwise mutation, potentially each 
time the virus replicates. Eventually, these 
proteins on the virus particle become sufficiently 
different that host antibodies are unable to 
neutralize the virus, resulting in a variant capable 
of causing illness through evasion of the 
immune response. The second, far less frequent, 
type of antigenic change is called antigenic shift. 
This occurs when two different viruses, possibly 
each from a different host species, co-infect a 
single host, which then acts as a “mixing vessel“. 
By reassortment of genome segments, a new 
virus is created that has elements from both of 
the original viruses.This process results in 
unpredictable pathogenicity of the new virus, 
which may lack the requisite virulence factors 
(and therefore be attenuated or frankly non-
viable) or may possess full virulence for humans. 
Such a virus has pandemic potential because it 
may be intrinsically pathogenic in humans and 
have surface antigens against which the human 
population lacks any signi�cant immunity. Once 
a pandemic strain is created, it may change its  
virulence further as it continues to replicate, 
adapting to the host as it does so (7, 54).
 The genome of IAV consists of eight RNA seg-
ments, encoding HA, neuraminidase (NA), nuc-
leoprotein (NP), M1, M2, nonstructural protein 
(NS)-1, NS2, polymerase acidic protein (PA), 
polymerase basic (PB) 1, PB1-F2, and PB2. These 
proteins take a very important part in the 
pathogenesis of in�uenza but the HA plays a 
crucial role. It is one of the two major antigenic 
determinants that are recognized by the host's 
neutralizing antibodies (8, 11, 54).

Host factors
 When IAV infect respiratory epithelial cells or 
alveolar macrophages, the single-stranded RNA 
of the in�uenza virus is recognized by toll-like 
receptor 7 (TLR 7) and retinoic acid-inducible 
gene-I (RIG-I). TLR 7 stimulation is an important 
step in recognition of in�uenza virus by the inna-
te immune system. Agonists of that mechanism 
have recently been explored in vaccine design. 
The signaling pathways of  TLR7 and RIG-I induce 
the production of type I IFNs and activate 
antiviral host responses, while the lack of type 1 
IFN results in an increase in virus dissemination 
and susceptibility to IAV infection (11, 48, 52).

 Macrophages accumulate in the lungs upon 
in�uenza infection, release proin�ammatory 
cytokines, and help control viral load as part of 
the innate immune response. However, accumu-
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естествения имунен отговор. Все повече дока-
зателства сочат обаче, че макрофагите могат 
да имат и деструктивен ефект, и да причинят 
тежки патологични промени. Те са съществен 
фактор за производството на мощни цитоки-
ни, като TNF-α и NO синтетаза 2 (NOS₂) в ин-
фектираните бели дробове, водят до активен 
възпалителен отговор и тъканна деструкция 
(8, 11, 31, 35).
 В хода на грипната инфекция, неутрофи-
лите се увеличават бързо в дихателните пъти-
ща и играят роля в защитата на гостоприемни-
ка чрез контрол на вирусната репликация и 
очистване на умиращите клетки. Механизмът, 
по който те допринасят за белодробната увре-
да, включва миелопероксидазна активност и 
освобождаването на неутрофилна екстраце-
луларна еластаза. Цитокиновата буря, която 
се явява в първите няколко дни на грипната 
инфекция, е главна причина за фаталните иму-
нопатологични поражения (8, 15, 32, 38, 39).
 CD4 T клетките играят съществена роля в 
защитата на инфектирания организъм, не са-
мо чрез осигуряване на необходимите цито-
кини и стимулиране на молекули, нужни за ак-
тивиране на В клетъчния антитяло отговор, но 
също и чрез директно атакуване на инфекти-
раните с вируса клетки. Недостатъчният брой 
на CD4 T клетките води до намалено произ-
водство на антитела и забавя вирусното 
очистване. CD8 T клетките с тяхната цитолити-
чна активност също имат критична роля във 
вирусното очистване и са част от адаптивния 
имунен отговор (8, 11).
 Грипната инфекция причинява бърза екс-
пресия и високи нива на проинфламаторни 
цитокини и хемокини в белите дробове, 
включващи IL-1b, IL-6, IL-8, TNF-α, CCL2 (MCP-1), 
IP-10, IFN-γ, IL-1α, IL-6, MIP-1α, MCP-1 и КС. 
Свръхмерният цитокинов отговор е в основа-
та на острото белодробно възпаление и кон-
солидация (8, 9, 11, 26, 30) (Фиг.1).

lating evidence shows that macrophages can 
also become destructive and cause lung immu-
nopathology following in�uenza infection. 
Macrophages that are the source of TNF-α and 
NO synthase 2 (NOS2) in infected lungs and were 
found to be the predominant cause of severe 
in�ammatoty response and destruction of tissue 
architecture (8, 11, 31, 35).

 Neutrophils are rapidly recruited to the 
airway following in�uenza infection, and play a 
role in host defence by controlling viral replica-
tion and clearing dying cells  Neutrophil mecha-
nisms that contributed to the immunopathology 
included myeloperoxidase activity and release of 
neutrophil extracellular traps (NETs). The „cyto-
kine storm“ that occurs in the �rst few days follo-
wing in�uenza infection is a major cause of lethal 
immunopathology (8, 15, 32, 38, 39).

 CD4 T cells play a vital role in in�uenza host 
defence by not only providing the necessary cy-
tokine and co-stimulatory molecules required to 
activate protective B cell and antibody respon-
ses, but also through direct targeting of virally 
infected cells. The de�ciency in CD4 T cells leads 
to decreased antibody titers and impaired viral 
clearance. CD8 T cells and their cytolytic activity 
against in�uenza infected cells have long been 
known to be critical for viral clearance, as part of 
the adaptive immune response (8, 11).

 In�uenza infection causes rapid expression of 
high levels of proin�ammatory cytokines and 
chemokines in the lungs, including IL-1b, IL-6, IL-
8, TNF-a, CCL2 (MCP-1), IP-10,  IFN-γ, IL-1α, IL-6, 
MIP-1α, MCP-1, and KC. The excessive cytokine 
response causes an acute lung in�ammation in-
cluding severe lung consolidation (8, 9, 11, 26, 
30) (Fig.1).
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Фиг. 1. Имунопатология на грипната инфекция, причинена 
от ексцесивен отговор на организма към грипния вирус.
Ексцесивно остро възпаление, Т-клетъчен отговор, процес 
на белодробно ремоделиране и бактериална суперинфекция 
в резултат на тежки имунопатологични процеси в белия дроб, 
последващи грипната инфекция. 
(Aдаптирано от Damjanovic et al. 2012)

Fig. 1. In�uenza immunopathology caused by excessive host 
responses to infection. 
Excessive acute in�ammation, T cell responses, lung remodeling 
processes, and bacterial superinfection all contribute to severe 
lung immunopathology following in�uenza infection. 
(Adapted from Damjanovic et al. 2012) 
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 TNF-α не е необходим за вирусното очист-
ване, но е изключително важен за контрола на 
нивата на антивирусния възпалителен и иму-
нопатологичен отговор (8, 15).
 Установено е, че по време на острата ин-
фекция противовъзпалителният цитокин IL-
10, произведен в белите дробове от циркули-
ращите CD8 T ефекторни клетки, има  защитен 
противовъзпалителен ефект, докато блокира-
нето на IL-10 рецепторите води до смъртонос-
ни имунопатологични нарушения, без да се 
повлиява вирусното очистване (15, 35).
 В белите дробове има и система с регула-
тивна функция, която поддържа хомеостазата 
по време на грипната инфекция, с ключовото 
участие на TNF-α, IL-6 и CD 200 (8). 
 Тежка цитокинова буря със значително 
повишени нива на проинфламаторни цитоки-
ни, включително IFNs, TNFs, ILs и хемокини 
причинява системен възпалителен отговор 
(сепсис) с увреждане на различни органи и 
системи. Тя е установена при хоспитализи-
рани пациенти с тежка грипна А инфекция при 
проучване на Hagau и съавтори. В групата с 
грип-свързания ОРДС, нивата на IL-6, IL-8, IL-9, 
IL-12, IL-15, IP-10 и TNF-α са значително пови-
шени в сравнение със здрави доброволци. 
При сравняване обаче на умерено тежък с те-
жък, протичащ с ОРДС nvAH1N1 грип, е уста-
новено че нивата на IL-6, IL-8, IL-15 и TNF-α са 
сигнификантно повишени при критичните, с 
ОРДС пациенти (15).

Клиничен ход
 Грипният вирус се разпространява с трахе-
алните секрети, които се отделят във въздуха, 
чрез кихане или кашляне и се предават от чо-
век на човек. Инфекцията се локализира в 
клетките на трахеобронхиалния епител, къде-
то първият цикъл на репликация отнема 
средно 4-6 часа. Много висок вирусен титър 
се наблюдава в началния период на заразата. 
Това, заедно с краткия икубационен период 
обуславя експлозивния характер на грипа. 
Тежестта на грипната инфекция варира от 
асимптоматична до сериозно заболяване със 
системни ефекти. Характеризира се с внезап-
на поява на симптомите, които включват тем-
пература 38-40⁰C, треска, студени тръпки, 
кашлица, главоболие, болки в мускулите, въз-
палено гърло, общо неразположение, безапе-
титие и други неспецифични симптоми. Грип 
асоциирана енцефалопатия и мултиорганна 
недостатъчност е наблюдавана при най-теж-
ките случаи. Нито един от острите симптоми 
не е патогномоничен, но констелацията от 
респираторни и системни прояви по време на 
грипна активност позволява поставянето на 
точната диагноза в 60 – 70% от медицинските 
консултации (36, 38, 54).
 В повечето случаи белодробното ангажи-
ране не е клинично изявено. Острите симпто-
ми и температура често се задържат около 7 – 
10 дни. Слабостта и умората могат да продъл-
жат седмици. Пациентите с грип асоциирани 
пневмонии имат сигнификантно по-висок 
риск от прием в интензивно отделение; диха-
телна недостатъчност, водеща до механична 
вентилация; и риск от смърт, в сравнение с 

 TNF-α was not required for in�uenza clea-
rance, but was critically required for controlling 
the levels of anti-viral in�ammatory and immu-
nopathogenic responses (8, 15).
 It was found that during acute in�uenza 
infection, the anti-in�ammatory cytokine IL-10 
was produced in the lung by recruited effector 
CD8 T cells. IL-10 was shown to have a protective 
effect, as blocking of the IL-10 receptors resulted 
in lethal lung immunopathology without affec-
ting viral clearance (15, 35).

 To maintain homeostasis during IАV infec-
tion, a regulatory immune system exists in the 
lung with key role of TNF-α, IL-6 and CD 200 (8).

 Severe cytokine storm, with markedly higher 
levels of proin�ammatory cytokines including 
interferons (IFNs), tumor necrosis factors (TNFs), 
interleukins (ILs), and chemokines causes sys-
temic in�ammatory response (sepsis) with alte-
rations in different organs and systems. It (or 
severe “cytokine storm“) has been detected in 
patients hospitalized with severe in�uenza А 
infection according to study of Hagau et al. In the 
in�uenza-related ARDS group, the levels of IL-6, 
IL-8, IL-9, IL-12, IL-15, IP-10 and TNF-α are 
signi�cantly increased versus the control group. 
When comparing the mild nvA(H1N1) and 
critical ARDS in�uenza A groups, IL-6, IL-8, IL-15 
and TNF-α are signi�cantly higher in critical ARDS 
(15).

Clinical Course of Disease
 In�uenza virus is shed into respiratory secre-
tions, which are then coughed or sneezed into 
the air and transmitted to the next host/from 
person to person. Infection occurs in the cells of 
the tracheobronchial epithelium, where the �rst 
cycle of replication takes 4–6 h. Very high titres of 
virus are shed during the initial infection period. 
This, combined with the short incubation period, 
produces the characteristically explosive nature 
of in�uenza outbreaks. In�uenza infection 
ranges in severity from asymptomatic infection 
to serious illness with systemic features. Acute 
infection is characterized by abrupt onset of 
symptoms that include fever (in the region of 
38–40°C) or feverishness, chills, cough, head-
ache, myalgia, sore throat, malaise, anorexia, 
gastrointestinal symptoms and many other non-
speci�c symptoms. In�uenza-associated ence-
palopathy and multiorgan failure are observed 
in most severe cases. None of the acute features 
are pathognomonic but the constellation of 
respiratory and systemic symptoms, at a time 
when in�uenza activity has already been 
com�rmed in the locality, is likely to lead to 
accurate diagnosis in 60 – 70% of medical consul-
tations (36, 38, 54).
 In most cases, pneumonic involvement is not 
clinically prominent. Acute symptoms and fever 
often persist for 7 to 10 days. Weakness and fati-
gue may linger for weeks. Patients with in�uen-
za-associated pneumonia had a signi�cantly 
increased risk of ICU admission, respiratory 
failure requiring mechanical ventilation, and 
death compared with patients without pneu-
monia. While case series conducted during the 
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пациентите без пневмония. Докато при грип-
ната пандемия H1N1 през 2009 се показа на-
растваща честота на интензивното лечение 
(36–58%), дихателна недостатъчност (10–67%) 
и смъртност (7–39%) сред хоспитализира-
ните пациенти с H1N1 грипни пневмонии, то 
няма достатъчно данни за връзката между 
пневмонии, свързани със сезонен грип и те-
жък изход (10, 13, 47).

Грип и бактериални суперинфекции
 Добре известен е фактът, че бактериални 
пневмонии често последват грипната инфек-
ция. Тези вторични инфекции се причиняват 
от определени групи бактерии, с преоблада-
ване на Streptococcus pneumoniae, Staphylo-
coccus aureus, Haemophilus in�uenzae и Strepto-
coccus pyogenes. Титърът на грипния вирус 
достига пик в белия дроб на 3-ти – 5-ти ден 
след началото на инфекцията и започва да 
спада след това с пълното отзвучаване на 
инфекцията, завършващо до дни. Най-голяма-
та податливост към вторични бактериални 
инфекции е наблюдавана около седмия ден, 
по време на очистване на грипния вирус, и 
продължава приблизително около седмица 
(8, 13, 35) (Фиг. 2).

 Установено е, че медиираният от макрофа-
гите клирънс на S. Pneumoniae е сигнификант-
но потиснат от предхождащата грипна инфек-
ция, с максимално потискане около 7ми – 8ми 
ден след началото (44).
 Съществува връзка между грипния вирус, 
пневмококовата колонизация и стимулацията 
на тип I IFNs. Последните имат централна роля 
в антивирусната защита и представляват голя-
мо семейство от антивирусни цитокини, вклю-
чващи IFNα протеин и IFNβ протеин. Те акти-
вират експресия на проинфламаторни гени, 
които инхибират вирусната репликация и 

2009 H1N1 pandemic, demonstrated elevated 
frequencies of ICU admission (36 – 58 %), 
respiratory failure (10 – 67 %) and death (7–39 %) 
among patients hospitalized with pandemic 
H1N1 in�uenza-associated pneumonia, limited 
data is available on the association between 
seasonal in�uenza-associated pneumonia and 
severe outcomes (10, 13, 47).

 In�uenza infection 
 and bacterial superinfections
 It is well-known that bacterial pneumonia 
often occurs following in�uenza infection. These 
secondary infections predominantly involve a 
select group of bacteria, including Strepto-
coccus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Haemophilus in�uenzae, and Streptococcus 
pyogenes. In�uenza virus titers in the lung reach 
a peak at 3 to 5 days after infection and the virus 
begins to be cleared thereafter, with resolution 
of infection nearly completed by days. The 
greatest susceptibility to secondary bacterial 
infection is seen around day 7, at the time of 
in�uenza virus clearance, and lasts approxi-
mately one week (8, 13, 35) (Fig.2).

 It has been found that alveolar macrophage-
mediated clearance of S. pneumoniae is signi�-
cantly inhibited by prior in�uenza virus infection, 
with maximal inhibition occurring on days 7 – 8 
following viral infection (44).
 There is a corelation between in�uenza viral 
infection, pneumococcal colonization and 
stimulation of  type I IFN. Type I IFNs are central to 
antiviral defences, encompass a large family of 
antiviral cytokines that include multiple IFN-α 
proteins and a single IFN-β protein. They activate 
the expression of proin�ammatory genes that 
inhibit viral replication and affect various aspects 

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ГРИПА? – 
ЛЕСНА ДИАГНОЗА 

С ТЕЖКИ ПОРАЖЕНИЯ

обзори

Фиг. 2. Бактериална инфекция след грип. Последователност 
от събития по време на грипната инфекция и времето на 
вторична бактериална инфекция.
(Aдаптирано от Hussell et al.2009) 

Fig. 2. Bacterial superinfection following in�uenza. 
The sequence of events during in in�uenza infection and the 
timing of secondary bacterial infection. 
(Adapted from Hussell et al.2009) 
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повлияват различни аспекти на имунния от-
говор. Коинфекцията грипен вирус – пневмо-
кок в ГДП (горни дихателни пътища) води до 
синергична стимулация на тип I IFNs. От друга 
страна този повишен отговор на тип I IFNs по-
тиска продукцията на хемокина CCL2, който 
подпомага възстановяването на макрофагите 
и бактериалното очистване. В ДДП (долни ди-
хателни пътища), понижената функция на мак-
рофаги и неутрофили, повишената стимула-
ция на рецепторите на PAF и индукцията на IL-
10 (цитокин с противовъзпалително дейст-
вие) са сред факторите, отговорни за разви-
тието на вторични пневмококови пневмонии 
(8, 16, 18, 22, 34, 42, 44, 46, 49, 50).
 Има проучвания, че грипният вирус и S. 
aureus взаимно се потенцират. Вирусната ин-
фекция повишава бактериалната инвазия в 
белия дроб, а някои щамове на S. aureus акти-
вират вирусния хемаглутинин и така повиша-
ват вирусната репликация. В същото време  
интерферони тип 1, продуцирани от Т-клетки-
те по време на грипната инфекция, потискат 
активността на алвеоларните макрофаги, как-
то и отговора на NK-клетките (6, 12, 25, 26, 33).
 Въпреки че точният имунопатологичен ме-
ханизъм, наблюдаван в инфектираните с гри-
пен вирус и бактерии бели дробове остава не-
доизяснен, изглежда че е тясно свързан с не-
контролирания бактериален свръхрастеж и 
разгръщане на остър възпалителен отговор 
(35, 44).

Прогностични фактори 
за неблагоприятен изход
 Независими прогностични фактори за 
неблагоприятен изход са: възраст между 55 и 
64 години, хронични белодробни заболява-
ния (без бронхиална астма и нехроничните 
обструктивни белодробни болести), невроло-
гични заболявания, затлъстяване, закъснял 
прием (над 5 дни от началото на инфекцията), 
пневмония, CRP над 100 mg/l, ко-инфекция, 
лечение с инотропни медикаменти и нужда от 
допълнително кислородолечение или обем-
заместителна терапия при приемането (25, 28, 
37). 
 Пациенти с предхождащ диабет, при които 
е проведено лечение с кортокостероиди по 
време на грипната инфекция и са започнали 
антивирусното лечение след 48-мия час от на-
чалото, имат по-висок риск от неблагоприя-
тен изход (4).

Лечение
 Антивирусни препарати
 Грипната ваксинация остава най-добрият 
начин за превенция от грип и потенциално 
свързаните с това усложнения. Ефикасността 
на грипната ваксина се оценява между 40% и 
80%. Ваксинацията намалява тежестта на 
грипната инфекция и се препоръчва за лица 
над 6 месеца (2, 6).
 За лечение се използват три антивирусни 
препарата: Oseltamivir, Zanamivir и Peramivir. 
Изследванията показват, че те са най-ефикас-
ни, когато се приложат в рамките на 2 дни от 
началото на грипната инфекция. Включването 
им обаче и по-късно, особено при високо 

of immunity. In�uenza and  pneumoccal coin-
fection of the URT results in synergistic stimula-
tion of type I IFNs. On the other hand, the incre-
ased response to type I IFNs attenuates the 
production of CCL2 and impairs macrophage 
recruitment. These effects inhibit bacterial 
clearance. In the lower respiratory tract (LRT) 
impairment of macrophage or neutrophil 
function, upregulation of the platelet-activating 
factor receptor, and induction of the antiin�am-
matory cytokine IL-10 have each been implica-
ted in promoting post-in�uenza secondary 
pneumococcal pneumonia (8, 16, 18, 22, 34, 42, 
44, 46, 49, 50).

 There are some studies that in�uenza virus 
and S. aureus promote infection process of each 
other. Viral infection enhances bacterial invasion 
of lung cells and some S. aureus strains secrete 
proteases which activate virus hemagglutinin 
and in this way enhance in�uenza virus repli-
cation there. At the same time type I IFNs 
produced by T cells during an in�uenza infection 
inhibit alveolar macrophage activity and natural 
killer cell responses, as well (6, 12, 25, 26, 33).
 Despite the precise mechanisms for heighte-
ned immunopathology seen in in�uenza/bacte-
rium infected lungs still remain poorly under-
stood, they seem to be closely correlated with 
uncontrolled bacterial replication and overwhel-
ming acute in�ammatory responses in the lung 
(35, 44).

Predictors of poor outcome
 Independent predictors of severe outcome 
were age 55 – 64 years old, chronic lung diseases 
(non-asthma and non-chronic obstructive pul-
monary disease), neurological diseases, exces-
sive obesity, delayed admission (≥5 days after ill-
ness onset), pneumonia, C-reactive protein ≥100 
mg/l, co-infections, treatment with inotropic 
drugs and the need for supplemental oxygen or 
intravenous �uid replacement on admission (25, 
28, 37).

 Moreover, in�uenza patients with previous 
history of diabetes, who had treatment with 
corticosteroids during illness, and started with 
antivirals after 48 h of onset of symptoms, were 
at higher risk of adverse outcome (4).

Treatment
 Antiviral drugs
 Flu vaccination is the best way to prevent the 
�u and potentially serious �u-related complica-
tions. In�uenza vaccine efficacy continues to 
range between 40% and 80%. Vaccination has 
the potential to decrease disease severity and is 
recommended for individuals older than 6 
months of age (2, 6).
 There are three antiviral drugs for treatment: 
Oseltamivir, Zanamivir and Peramivir. Studies 
show that �u antiviral drugs work best for 
treatment when they are started within 2 days of 
getting sick. However, starting them later can 
still be helpful, especially if the sick people have a 
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рискови пациенти и при тежко протичане на 
болестта, също може да бъде полезно (6).
 В големи клинични проучвания е устано-
вено, че антивирусните медикаменти намаля-
ват тежестта и продължителността на инфек-
цията, чрез потискане функцията на грипната 
невраминидаза. Употребата на имуномодула-
торна терапия в комбинация със стандарт-
ното антивирусно лечение е препоръчително. 
Няколко изследвания потвърждават, че 
смъртността и органната недостатъчност при 
тежък грип могат да бъдат намалени от имуно-
модулаторните агенти без или в комбинация с 
антивирусни препарати. Нещо повече, много 
от тях са евтини, лесно се произвеждат и могат 
да бъдат широко използвани в условия на 
грипна пандемия (32).
 Кортикостероиди
 Кортикостероидите са клас стероидни 
хормони, които проявяват противовъзпа-
лителна активност чрез свързването си с 
цитоплазматичен кортикостероиден рецеп-
тор, регулиращ транскрипцията на антиин-
фламаторни гени. По време на грипната пан-
демия 2009 H1N1, почти 40% от пациентите 
във Франция с ОРДС са лекувани със системни 
кортикостероиди. По време на грипната епи-
демия H7H9 в Китай през 2013, 62.2% от паци-
ентите са получавали кортикостероидно ле-
чение. Наличните до момента доказателства 
обаче не са в подкрепа за употребата им като 
стандартно лечение при пациенти с тежък 
грип (32).
 При лечение с кортикостероиди значител-
но се повишава смъртността. Честотата на но-
зокомиалните инфекции, продължителността 
на механичната вентилация и престоя в 
интензивното отделение са били по-дълги в 
сравнение с контролната група, която не е ле-
кувана с кортикостероиди (4, 5, 11, 27, 53, 55).
 Агонисти на рецептори, активиращи
 пероксизомната пролиферация
 Активиращите рецептори на пероксизом-
ната пролиферация (PPARs), включващи PPAR-
α, PPAR-β и PPAR-γ, са значими регулатори на 
възпалението. Те са група ядрени рецептори, 
които регулират експресията на гени. PPAR-α 
агониста, Gem�brozil, е бил предложен за ле-
чението на тежък грип, във връзка със способ-
ността му да потиска TNF, IL-6, и IFN-γ. Малко 
проучвания има за употребата на PPAR-β 
агонистите за лечение на инфлуенца, може би 
поради фокусиране на техния трофичен 
ефект върху олигодендроцитите ин витро. 
Единственно Вeza�brate е показал, че има 
частична защита при пациентите с грип-
асоциирана енцефалопатия. Счита се обаче, 
че PPAR-γ агонистите (в т.ч. Rosiglitazone и 
Pioglitazone) ще бъдат най-обещаващи 
кандидати за подобряване изхода от тежкия 
грип. Тeзи тиазолидиндиони могат не само да 
намалят възпалителния отговор към вирус-
ната пневмония, но и да повишат преживяе-
мостта при експериментални модели. Нещо 
повече, установено е, че ползата от лечението 
с PPAR-γ агонисти е по-висока от тази на 
Gem�brozil. В допълнение, естественият  
PPAR-α и PPAR-γ агонист, Вiochanin A, извлечен 
от червената детелина, има подобен имуно-

high-risk health condition or is very sick from the 
�u (6).
 In large-scale clinical studies, they have been 
shown to reduce the severity and duration of 
symptoms of in�uenza infection by inhibiting 
the function of the in�uenza NA. The use of 
immunomodulatory therapy in combination 
with conventional antiviral therapy is highly 
warranted. In fact, several studies have con�r-
med that the mortality and organ injury of severe 
in�uenza can be reduced by immunomodula-
tory agents, with or without the combination of 
antivirals. Moreover, many of them are relatively 
inexpensive and easily produced drugs, which 
could potentially be widely used in an in�uenza 
pandemic (32).

 Corticosteroids
 Corticosteroids are class of steroid hormones 
that exhibit anti-in�ammatory activity via 
binding to the cytoplasmic corticosteroid 
receptor, which regulates transcription of anti-
in�ammatory genes. During the 2009 H1N1 
in�uenza pandemic, nearly 40% of patients in 
France were treated for acute respiratory distress 
syndrome (ARDS) using adjuvant systemic 
corticosteroids. During the 2013 H7N9 avian 
in�uenza outbreak in China, 62.2% of patients 
received systemic corticosteroid treatment. 
However, available evidence did not support the 
use of corticosteroids as standard care for 
patients with severe in�uenza (32).

 Corticosteroid treatment was signi�cantly 
associated with high mortality. Nosocomial 
infections, durations of mechanical ventilation 
and intensive-care unit stay were markedly 
longer in the corticosteroid treatment group 
than in the control group (4, 5, 11, 27, 53, 55).

 Peroxisome proliferator-activated
 receptor agonists
Peroxisome proliferator-activated receptors 
(PPARs), including PPAR-α, PPAR-β, and PPAR-γ, 
are critical regulators of in�ammation. They are 
nuclear receptor proteins that regulate the ex-
pression of genes. The PPAR-α agonist, gem�b-
rozil, has been proposed to treat severe in�uenza 
due to ability to inhibit TNF, IL-6, and IFN-γ. There 
is little research on the use of PPAR-β agonists to 
treat severe in�uenza, perhaps focusing on their 
trophic effects on oligodendrocytes in vitro. Only 
beza�brate was shown to have partial protection 
in patients with in�uenza-associated encephalo-
pathy. However, PPAR-γ agonists (e.g., rosiglita-
zone and pioglitazone) are considered to be the 
most promising candidates to improve the 
clinical outcome of severe in�uenza. These 
thiazolidinediones can not only downregulate 
the in�ammatory response to viral pneumonia 
but also increase the survival of in�uenza-
infected experimental models. Moreover, the 
bene�ts of PPAR-γ agonist treatment were found 
to be higher than gem�brozil. In addition, a 
natural PPAR-α and PPAR-γ agonist, biochanin A, 
which is extracted from red clover, has been 
con�rmed to have similar immunomodulatory 
effects as gem�brozil for the treatment of 
in�uenza in vivo (1, 3, 20, 21, 29, 32, 40, 41).
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модулаторен ефект, както Gem�brozil за лече-
нието на грип ин виво (1, 3, 20, 21, 29, 32, 40, 41).
 Циклоксигеназни инхибитори
 Употребата на СОХ-2 инхибиторите, в ком-
бинация с невраминидазни инхибитори, по-
казва подобрение и по-висока преживяемост 
при експериментални модели, инфектирани с 
N5H1 грип. Тройна комбинация от Zalamivir, 
Сelecoxib и Мesalazine сигнификантно нама-
лява смъртността и нивото на цитокини/хемо-
кини при eкспериментални условия. Тези 
факти показват, че COX-2 инхибиторите може 
би имат допълнителна полза при комбинация 
с антивирусни препарати.
 Има вече много инхибитори на COX, широ-
ко разпространени и евтини, повечето от кои-
то са от групата на НСПВС, като Аспирин и Ибу-
профен. Повечето от тях обаче не са подходя-
щи за дълга употреба, тъй като липсата на 
селективност причинява странични ефекти в 
гастроинтестиналната система. Установено е, 
че селективните инхибитори на COX-1 пови-
шават смъртността и симптомите на болестта 
при експериментален сепсис и системно въз-
паление. В сравнение, селективните COX-2 ин-
хибитори понижават нивото на възпаление, 
без странични ефекти върху ГИТ. Такъв пре-
парат е Сelecoxib, безопасен и евтин, с обеща-
ващи резултати в редуциране на симптомати-
ката при тежкото системно възпаление в 
експериментални модели (32).
 Антибиотици
 Антибиотици би следвало да се използват 
само ако има бактериални усложнения на гри-
па. Известно е обаче, че някои антибиотици и 
противовирусни средства имат  противовъз-
палителен и имуномодулиращ ефект в допъл-
нение към тяхното патогенетично действие. 
Проведени са достатъчно изпитания ин витро 
и ин виво, като доказателство за имуномоду-
латорната и антиинфламаторна активност на 
макролидите. Те могат да повлияят реплика-
цията на грипния вирус и по този начин да по-
тиснат продукцията на вирусни частици от ин-
фектираните клетки. Нещо повече, при лече-
ние на инфектирани експериментални моде-
ли с макролиди се повишава преживяемостта, 
потиска се възпалението и се намалява броя 
на възпалителните клетки (32).
 По време на грипните епидемии и панде-
мии, след пандемията от 1918, антибиотич-
ната употреба играе съществена роля в лече-
нието на бактериалните суперинфекции. Из-
следователи предполагат, че Ампицилинът 
лизира бактерията и последващото TLR2 раз-
познаване на компоненти от бактериалната 
клетъчна стена предизвиква масивно струп-
ване на неутрофили. От друга страна има дан-
ни, че с прилагането на бактериостатичните 
макролидни антибиотици, които инхибират 
бактериалната протеинова синтеза, също се 
постига бактериално очистване, но неутро-
филния инфлукс е по-малък, с по-леки имуно-
патологични нарушения (19, 23).
 На този етап остава неясно също, дали ло-
шият изход от ко-инфекция в организма се 
дължи на имунопатологичните промени в бе-
лия дроб или на неконтролираната бактери-
ална суперинфекция със системна дисемина-

 COX inhibitors
 Тhe use of COX-2 inhibitors in combination 
with neuraminidase inhibitors has been shown 
to improve the survival of experimental models 
infected with H5N1 in�uenza. A triple combina-
tion therapy of zalamivir, celecoxib, and mesala-
zine signi�cantly reduced the mortality and 
levels of cytokines/chemokines in experimental 
conditions. These data demonstrate that COX-2 
inhibitors may provide additional bene�ts when 
combined with antivirals.

 There are many COX inhibitors already widely 
and cheaply available, many of which are classed 
as nonsteroidal anti-in�ammatory drugs 
(NSAIDs) such as aspirin and ibuprofen. However, 
many NSAIDs are not suitable for long-term use, 
as the lack of speci�city causes side effects in the 
gastrointestinal tract. Selective inhibition of 
COX-1 has been shown to increase mortality and 
disease symptoms in experimental sepsis and 
systemic in�ammation. In comparison, selective 
COX-2 inhibitors have been shown to signi�-
cantly reduce levels of in�ammation, without the 
damaging gastrointestinal side effects. One such 
drug is celecoxib, a safe, inexpensive COX-2 inhi-
bitor which has shown promising results in de-
creasing symptoms of severe systemic in�am-
mation caused by in�uenza infection in experi-
mental models (32).
 Antibiotics
 Antibiotics should only be used if there is a 
bacterial complication of the �u. Ноwever, some 
antibiotics and antivirals are also known to 
possess anti-in�ammatory effects and immuno-
modulatory properties in addition to their anti-
pathogenic actions. Both in vitro and in vivo 
studies have provided ample evidence for the 
immunomodulatory and anti-in�ammatory 
activity of macrolides. They can interfere with the 
replication cycle of in�uenza virus, resulting in 
the inhibition of viral production from infected 
cells. Moreover, macrolide treatment of in�uenza 
virus-infected experimental models increased 
survival, suppressed in�ammation, and reduced 
in�ammatory cell counts (32).

 During several of the in�uenza epidemics 
and pandemics that stemmed after the 1918 
pandemic, antibiotic use has played a major part 
in treatment against bacterial superinfections. 
Investigators suggested that ampicillin lysed the 
bacteria, and subsequent TLR2 recognition of 
bacterial cell wall components triggered mas-
sive neutrophil accumulation. On the other 
hand, there is some evidence showed that using 
a number of bacteriostatic macrolide antibiotics 
which inhibit bacterial protein synthesis, the 
bacteria were also cleared but neutrophil in�ux 
was lowered resulting in decreased immuno-
pathology (19, 23).

 At this point, it also remains unclear whether 
the poor clinical outcome in dual-infected hosts 
is due to lung immunopathology or uncon-
trolled bacterial superinfection with systemic 
dissemination or both. As previous in�uenza 
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ция, или и на двете. Тъй като предхождащата 
грипна инфекция предразполага към бакте-
риален свръхрастеж, то преимущество за ре-
гулиране на имунопатологичните нарушения 
в белия дроб и контрол на бактериалната ин-
фекция е използването на не-литични анти-
биотици (14, 19, 23, 24).
 Антиоксиданти
 Интересно проучване показва, че витамин 
С може да бъде полезен при тежка грипна ин-
фекция. Всъщност, много растителни антиок-
сиданти (напр. полифеноли, флавоноиди и 
др.) могат да намалят увредата на епителните 
клетки и смъртността при експериментални 
модели. Настоящите доказателства обаче 
сочат, че монотерапията с антиоксиданти има 
ограничен ефект върху цитокиновата буря, а 
комбинацията с антивирусни препарати се 
нуждае от допълнителни проучвания (32).
 Анти- TNF терапия
 Доказателствата за клиничната употреба 
на анти-TNF терапия при тежък грип са проти-
воречиви. Прилагането на анти-TNF може да 
бъде приемлив начин за лечение на тежък 
грип. Проучвания сочат, че терапията с анти-
TNF неутрализиращи моноклонални антитела 
или инфузия с разтворим TNF рецепторен 
протеин може да намали продукцията на ци-
токини и инфилтрацията с възпалителни клет-
ки в инфектираните бели дробове. Нужни са 
по-нататъшни проучвания за ефикасността на 
лечението с анти-TNF препарати (32, 45).
 Антивирусни пептиди
 Понастоящем, антивирусните пептиди са 
кандидати за терапевтични агенти, които 
предлагат селективност, специфичност и мал-
ко странични ефекти. Те са проучвани за лече-
нието на тежки вирусни заболявания като 
ХИВ, хепатити, Херпес симплекс и грип. Анти-
вирусните пептиди действат чрез три основни 
механизми: 1) инхибират прикрепянето на ви-
руса и преминаването му през клетъчната 
мембрана; 2) потискат репликацията на грип-
ния вирус чрез взаимодействие с вирусната 
полимераза; 3) разрушават вирусната стена. 
Те обаче са податливи към протеолитично 
разграждане ин виво и бързо очистване от 
циркулацията. В случай на грип, инхалатор-
ният път за доставяне в белия дроб е най-
лесния начин за достигането им до целта. 
Основното предимство на този метод на 
приложение е, че се избягва действието на ен-
зимите на ГИТ и се осигурява голяма повърх-
ност за резорбция на медикамента. Друго 
важно преимущество е намаляване на въз-
можността за развитие на резистентност по 
време на лечение. Пептидите могат да бъдат 
следващата нова генерация антивирусни 
препарати с широкоспектърна активност, но 
има потенциални проблеми, които трябва да 
се споменат. Пептидните инхибитори на ви-
русната полимераза целят интрацелуларен 
процес и ефективното интрацелуларно доста-
вяне е все още голямо предизвикателство, а 
повторното приложение на същия пептид 
има условия за отключване на нежелан иму-
нен отговор. Много мембрано-разрушаващи 
пептиди е вероятно да имат страничен цито-
токсичен ефект по същия механизъм, използ-

infection predisposes to bacterial superinfec-
tion, the priority for regulating lung immunopat-
hology is to control bacterial infection by using 
non-lytic antibiotics. (14, 19, 23, 24).

 Antioxidants
 Interestingly, an investigation showed that 
vitamin C was bene�cial for patients suffering 
from severe avian in�uenza. In fact, many plant-
derived antioxidants (e.g., polyphenol, �avo-
noids, etc.) could also reduce the damage of 
epithelial cells and the mortality of experimental 
models. However, current evidence indicates 
that monotherapy using antioxidants had a limi-
ted effect on cytokine storm, and a combination 
with antivirals would still be needed (32).

 Anti-TNF therapy
 The evidence for the clinical use of anti-TNF 
therapy in severe in�uenza is currently inconsis-
tent. Anti-TNF strategies may be a reasonable 
way to treat severe in�uenza. Studies have 
reported that treatments using TNF-neutralizing 
monoclonal antibodies or soluble TNF receptor 
fusion proteins can reduce the cytokine produc-
tion and in�ammatory cell in�ltrates in in�u-
enza-infected  lungs. Further clinical trials to 
evaluate the efficacy of anti-TNF strategies are 
still needed (32, 45).

 Antiviral peptides
 Currently, the antiviral peptides are the can-
didate therapeutic agents that offer selectivity, 
speci�city and low levels of side effects. They 
have been studied to treat severe viral diseases 
like HIV, hepatitis, herpes simplex and in�uenza 
virus. There are three main mechanisms of 
antiviral effects of antiviral peptides: 
1) peptides that inhibit attachment of viruses 
and virus-cell membrane fusion; 
2) peptides that inhibit replication of in�uenza 
virus by interacting with viral polymerase or
3) peptides that disrupt the viral envelope.
However, they are predisposed to proteolytic 
degradation in vivo and are rapidly cleared from 
the circulation. In the case of in�uenza virus, the 
pulmonary delivery route is the simplest way to 
deliver therapeutic peptides to the target cells. 
The main advantage of this drug delivery 
method is to avoid enzymes of gastrointestinal 
tract and also to sustain large surface area for 
drug absorption. The great advantage of pepti-
des against viruses consists in the reduced 
possibility of developing resistance during the 
treatment. Peptides may present the new 
generation of antiviral drugs with broad-spect-
rum activity, but there are potential problems 
that have to be mentioned. Peptide inhibitors of 
viral polymerase have to target intracellular 
processes and effective intracellular delivery of 
peptides are still a great challenge. Repeated 
administration of the same peptide has a poten-
tial to trigger unwanted immune response. Many 
membrane disrupting peptides are likely to be 
cytotoxic through the same mechanism used to 
disrupt the integrity of viral envelope membrane 
(1, 3, 9, 20, 21, 29, 40, 41, 43, 45).
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ван за разрушаване на интегритета на вирус-
ната обвивка (1, 3, 9, 20, 21, 29, 40, 41, 43, 45).
 Интравенозна имуноглобулинова
 терапия
 Доказателства за благоприятния ефект на 
имуноглобулиновата терапия са наблюдава-
ни още по време на грипната пандемия H1N1 
през 2009. Изглежда, че преливането на реко-
валесцентна плазма като допълнителна тера-
пия е целесъобразно за лечение на грипа. До 
скоро данните бяха ограничени до отделни 
публикации и нерандомизирани проучвания. 
Последни рандомизирани, контролирани 
проучвания при болни с тежък грип А 
(H1N1pdm09), при които лечението е започ-
нало в рамките на 5 дни от грипното начало с 
хиперимунен имуноглобулин, произведен от 
преболедували хора, показват по-нисък пик 
на вирусния товар и по ниска смъртност, в 
сравнение с контролната група. Тези резул-
тати предполагат, че пасивната имунотерапия 
с хиперимунен глобулин може да бъде 
потенциална стратегия в лечението на тежък  
грип (9, 17).
 Други агенти
 Статините имат многобройни имуномоду-
латорни ефекти като: 1) модулиране на акти-
вацията на имунните ефекторни клетки, чрез 
намаляване производството на свободни кис-
лородни радикали; 2) антагонизиране на 
HMGB1 протеин; 3) потискане на проинфлама-
торната цитокинова експресия, както и 
потискане генната експресия на CCR2. Няма 
директни доказателства, които да сочат че 
АСЕ инхибиторите или блокерите на ангиоге-
нзиновите рецептори (ARBs) могат да бъдат 
ефективни в лечението на тежък грип с 
разгърната картина на „цитокинова буря”. Те-
зи агенти обаче, потискат възпалителния от-
говор провокиран от АТ II и подобряват пре-
живяемостта при експериментални модели с 
остра белодробна увреда. Нещо повече, кли-
ничните проучвания показват също, че те на-
маляват риска от пневмония и свързаната с 
пневмония смъртност. Така фармакодинамич-
ните ефекти и механизмът на действието им 
заслужават допълнителни изследвания (32).

Заключение
 Грипната инфекция причинява значителна 
заболеваемост и смъртност по цял свят, с теж-
ки имунопатологични поражения в белия 
дроб, като механизмите на тези нарушения 
остават все още недобре разбрани. Много от 
ефектите на грипа остават скрити, а липсата на 
ефективно лечение усложнява ситуацията. 
Опитът през последните 100 години ни показа 
неговата силата. Въпреки това, появата на 
следваща пандемия е сигурна. Какво обаче да 
очакваме от нея? Ще бъдем ли готови да се 
преборим или тя може да се появи с потен-
циал да убие милиони отново?

 Intravenous immunoglobulin therapy
 Evidence of a bene�cial effect of IVIG therapy 
has been obtained in the 2009 H1N1 in�uenza 
infections. Convalescent plasma appears to be 
useful as an adjunctive therapy for the treatment 
of in�uenza infections. Until lately, data inter-
pretation was limited to case reports and studies 
of non-randomized design, but a recent RCT 
found that patients with severe in�uenza A 
(H1N1pdm09) who were treated with hyperim-
mune immunoglobulin from persons who had 
survived the same disease had a lower peak viral 
load and lower mortality than controls, provi-
ding treatment was begun within 5 days of 
symptom onset. These results suggested that 
passive immunotherapy with hyperimmune 
globulin is a potential strategy for the treatment 
of severe in�uenza (9, 17).

 Other agents
 Statins exert multiple immunomodulatory 
effects, such as: 1) modulating the activation of 
immune effector cells via inhibition of ROS; 2) 
antagonizing high mobility group box 1 protein 
(HMGB1) to inhibit pro-in�ammatory cytokine 
expression; 3) suppressing CCR2 gene expres-
sion. No direct evidence was shown that ACEIs or 
ARBs might be effective in the therapy of severe 
in�uenza-induced “cytokine storm“. However, 
these agents inhibit the in�ammatory response 
induced by angiotensin II and improve the 
survival in several experimental models of acute 
lung injury. Furthermore, clinical trials also 
con�rmed that these agents reduce the risk of 
pneumonia and pneumonia-related mortality. 
Thus, both the pharmacodynamic effects and 
mechanisms of these generics deserve further 
research (32).

 Conclusion
 In�uenza causes signi�cant morbidity and 
mortality worldwide associated with severe 
immunopathology in the lung, and the mecha-
nisms of such immunopathogenesis still remain 
poorly understood. Many of the effects of in�u-
enza are hidden and the lack of effective treat-
ment for the disease has tended to compound 
this situation. Experience during the passed 100 
years has shown us the power of �u. Neverthe-
less, the ultimate arrival of a new pandemic of 
in�uenza is a certainty. However, what do we 
expect from the next in�uenza pandemic? Will 
we be ready to �ght against in�uenza or it could 
appear with the potential to kill millions again?
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