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Алергіяя на отрутуу виду Hym
menoptera є потенційн
но небезпеечною для життя алер
ргічною
реакцієєю після уккусу бджол
ли, оси абоо мурахи. Системні
С
ал
лергічні рееакції післяя укусів
повідом
мляються у 7,5% до
орослих таа у 3,4% дітей.
д
Вони можуть бути легк
кими та
обмежееними реаакцією шк
кіри
абоо
середн
ньоважкими
и та важк
жкими з ризиком
р
загрожууючої житттю анафілааксії.
Пацієнтти повинн
ні мати комплект
к
швидкої допомоги, що місттить аутоін'єктор
адреналліну, H1-ан
нтигістамін
нні препараати та кортикостероїїди в залеж
жності від ступеня
тяжкоссті їхньої попередньої реакціій. Єдини
им методо
ом запобіггання подальшим
ним реакц
системн
ціям на укуси
у
є іімуннотераапія отруттою. Це ккерівництво було
підготоовлено Єврропейською
ю академієєю по алеергії та кл
лінічнії імуунології (E
EAACI),
розділ імунотераапії отруто
ою є часттиною кер
рівництва EAACI щ
щодо імуно
отерапії
алерген
нами. Меетою цього керівниццтва є над
дання док
казових реккомендацій
й щодо
застосуування імуунотерапії отрутою, яяке було розроблено
р
о на основві систематтичного
огляду та мета-ааналізу з використан
в
нням підхо
оду "Оцінк
ка керівниих принципів для
дослідж
жень та оціінки" (App
praisal of G
Guidelines fo
or Research
h and Evaluaation (AGR
REE II)).
Процесс включав розгляд пропозиціїї від низкки зацікавл
лених сторрін. Імуно
отерапія
отрутою
ю показанаа для дітей
й та доросллих що мають алергіію на отрутти, щоб ун
никнути
подальших помірних та серй
йозних сисстемних реаакцій.
Імунотерапія отруутою також
ж рекоменддується у дорослих
д
з генералізоованими шк
кірними
о поліпшення якості ж
життя поріівняно з
реакціяями, оскілььки це приззводить доо суттєвого
проведенням автооін’єкцій ад
дреналіну. Метою цьього керівництва є над
адання прак
ктичних
рекомеендацій щоодо провед
дення імуннотерапії отрутою.
о
Основні
О
роозділи охоп
плюють
загальн
ні міркуван
ння перед початком
п
ім
мунотерап
пії отрутою, клінічнихх рекоменд
дацій на
основі доказів, факторів
ф
ри
изику небаажаних яви
ищ та реци
идивів сисстемної реаакції на
клад прогаллин у доказзах.
укуси, а також короткий вик
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Це керрівництво було підго
отовлено Є
Європейськкою акадеемією з аллергії та клінічнїї
к
імунології (EAACI) а сам
ме робочою
ю групою з імунотеерапії отру
рутою (VIT
T) та є
частиноою рекомеендацій EA
AACI щоддо імунотеерапії алер
ргенами (A
AIT) (встаавка 1).
Метою
ю цього керіівництва є надання дооказових рекомендацій щодо виикористанн
ня VIT у
дітей тта доросли
их. Основна аудиторіія - це кліінічні алергологи, хооча ця інфо
ормація
може ббути кориссною для всіх
в
інших фахівців у галузі ох
хорони здооров'я (нап
приклад,
фахівціі з питань первинної медичної допомоги,, департамеенти надзввичайних ситуацій
с
та іншіі лікарі-спееціалісти, медсестри
м
тта фармацеевти, що працюють в різних кл
лінічних
установвах), які зуустрічаються з випад ками або ведуть
в
паціієнтів, які мають алеергію на
отруту комах. Розробка
Р
цього
ц
керрівництва була пров
ведена шлляхом офіційного
систематичного огляду
о
та мета-аналіз
м
зу АІТ при
и алергії на
н отрути ввиду Hymeenoptera
(HVA) з використанням принципів сиистематичн
них оглядів
в, які викорристовуютться для
виявлен
ння додатккових доказзів, коли цее необхідно
о (1).
Укуси або вжален
ння комах виду Hym
menoptera дуже
д
поши
ирені, за дааними досл
ліджень
56,6-944,5% населлення в ціілому щоннайменше один раз у житті ббули укуш
шені (2).
ми HVA є великі місцеві реакціії (ВМР) в ділянці
Найбілльш частим
ми клінічни
ими проявам
укусу та серйозн
ні системн
ні реакції (ССР). Велика локаальна реаккція визнач
чена як
набряк, що переввищує діаметр 10 см, який триває довше 24
2 годин (33). При СС
СР, легкі
чай проявл
ляються у вигляді генералізо
ованих шккірних сим
мптомів,
симптооми зазвич
включааючи, почеррвоніння, кропив'янк
к
ку та ангіон
невротични
ий набряк.
Як праввило, запам
морочення,, задишка тта нудота є прикладам
ми помірниих реакцій,, тоді як
шок і втрата свіідомості, або
а
навітьь порушенн
ня серцево
ої або диххальної фу
ункції є
симптооми ССР. Частота
Ч
сам
мо-повідом
млень про SSR у європейськихх епідеміол
логічних
дослідж
женнях стаановить від
д 0,3 до 7,5%
% у доросл
лих (4) та до
д 3,4% у ддітей (4, 5).. Великі
місцевіі реакції виникають
в
у 2,4% доо 26,4% (6)) загальної популяції . Серйозні реакції
мляється частота
загрожуують житттю і повв'язані з ж
життєздатн
ністю. Хоч
ча повідом
смертелльних випаадків від 0,03
0
до 0,448 / 1 000 000
0 жителів на рік ((2), смертність від
отрути виду Hym
menoptera може буути недооц
цінена чер
рез нерозппізнані уку
уси при
ичинах см
мерті. Паціієнтам з HVA
H
реко
омендуєтьсяя мати ко
омплект
незрозуумілих при
швидкооъ допом
моги, що складаєтьься з авто-ін'єктор
ра адренал
аліну (АА
А), H1антигісстамінних засобів таа кортико стероїдів залежно від
в ступення тяжкостті їхніх
попередніх реакцій.
нційно мож
же запобігтти подальш
шим систем
мним реак
кціям на
Єдине лікування,, яке потен
укуси, - це імунноотерапія оттрутою (VIT
T) яка, як повідомляє
п
ється є ефекктивною у 77-84%
пацієнттів, які отримували бд
джолину оотруту (7, 8),
8 у 91- 96% пацієнтіів, які отри
имували
отруту оси (7, 8) і у 97-98% пацієнтів щ
що лікувались мурашиною отруутою (9, 10)).
Систем
матичний огляд
о
запр
ропонував, що VIT ефективна
е
для зменш
шення под
дальших
ССР якк у дітей, так і у до
орослих, і що ця меттодика ліку
ування мож
же мати су
уттєвий
позитиввний впливв на специ
ифічну якіссть життя хворих
х
(ЯЖ
Ж) (1). VIT
T є безпечн
ною, і у
дослідж
женнях, вкключених до цього огляду, нее було заф
фіксовано жодних смертей.
с
Економ
мічна ефекттивність VIIT ще має ббути встановлена.

Моделю
ювання рен
нтабельноссті показалло, що VIT
T, ймовірно
о, буде реннтабельною
ю у тих,
хто маєє високий ризик
р
повтторних систтемних реаакцій на укуси та / абоо зниженняя якості
життя. Проте первинні досл
лідження, щ
що оцінюють рентабел
льність VIT
T, не можу
уть бути
ідентиф
фіковані.

ні терміни
Вставка 1 Основн
Імунотерапія алеергенами Повторне
П
введення алергену з регулярнними інтер
рвалами
(АІТ)
для
д модуляяції імунної відповід
ді, щоб змееншити симптоми
та
т необхіддність прий
йому препааратів від алергії. Цее також
іноді
і
наззивають алерген-спе
а
ецифічною
ю імунотеерапією,
десенсибіл
д
лізацією, гіпосенсибі
г
ілізацією або вакци
инацією
проти
п
алерргії
Водні п
препарати отрути
о
Ліофілізов
Л
вана отрутаа, яка розв
ведена у (м
містять ал
льбумін)
фізіологічнному розчи
ині.
Препаррати депо отрути
о
Препарат
П
оотрути адсорбований на гідрокссиді алюмінію або
L-тирозині
L
і.
Очищені
пррепарати Препарати
П
и отрути, де пор
рушені ннизькомолеекулярні
отрути
компонент
к
ти <1000 даальтон видааляються.
Імунотерапія
о
отрутою
AIT,
A
де препарати отрути комах
к
ввоодяться як
к серія
(VIT)
підшкірних
п
х ін'єкцій для усунеення систеемних алеергічних
реакцій
р
піссля укусів.
МЕТО
ОДОЛОГІЯ
Я
лений, викоористовую
ючи підхід "Оцінка кеерівних при
инципів
Цей поосібник бувв підготовл
для доссліджень та
т оцінки" (AGREE III) (11, 12)), міжнарод
дно визнанний та при
ийнятий
структуурований підхід до виробленння реком
мендацій. Це
Ц покликкане забеззпечити
належн
не представвництво по
овного діаппазону зацікавлених сторін, реттельний по
ошук та
критиччну оцінку відповідно
ої літератуури, систем
матичний підхід
п
до ф
формулювання та
поданн
ня рекомен
ндацій та кроків дляя забезпеч
чення мініімізації риизику похи
ибки на
кожном
му кроці прроцесу. Пр
роцес розппочався у квітні
к
2015 р., починааючи з док
кладних
обговоррень, для узгоджен
ння основвних клініічних точок та прроцесу ствворення
рекомеендацій, піссля чого від
дбувались особисті зу
устрічі та регулярні
р
ввеб-конфер
ренції, в
яких бррали участть представвники проф
фесійних таа непрофессійних оргаанізацій. Наведене
керівни
ицтво базується на си
истематичнному огляд
ді, і відпов
відають неообхідним методам
м
та криттеріям (1).
Пояснеення сфери
и та мети настанови
н
и
Діапазоон даного посібник
ка EAACI є багатофакторним
м і надає тверджен
ння, які
допомаагають кліініцистам у оптимаальному заастосуванн
ні VIT ппри менед
джменті

пацієнттів з алерггією на отр
руту Hymeenoptera та визначенн
ням прогаллин у докаазах для
подальших дослід
джень.
Забезпечення нал
лежного за
алучення ззацікавлен
них сторін
н
Учасни
ики робочоої групи EA
AACI з питаання VIT представлял
п
ли 16 євроопейських країн, а
також дисциплін
нарні та клінічні ресурси, включаюч
чи алергоологів, пеедіатрів,
ф
Л
ЛОР, фармацевтів,
практиккуючих ліікарів-перввиної ланкки, офтальмологів, фахівців
імунологів, медсестер таа представвників паацієнтів. Представни
П
икам виробників
імунотеерапії булло надано можливіссть ознай
йомитись та
т проком
ментувати проект
керівноого полож
ження як частину процесу експертної оцінкии та пуб
блічного
коменттування. Ціі коментаріі були розгглянуті роб
бочою груп
пою та, де цце було необхідно
та праввомірно, від
дповідним чином, булли внесені.
Систем
матичні оггляди дока
азів
Початкковий повний спекттр клінічнних питан
нь, які вважалися вважливими
и, були
раціонаалізовані через декільька етапів ддля узгодж
ження одногго ключовоого питанн
ня: якою
є ефекттивність, економічніссть та безппека VIT у пацієнтів. Після чогго був провведений
офіційн
ний систеематичний огляд таа мета-анааліз доказів (1). М
Ми продоввжували
відстеж
жувати доккази, опуб
бліковані ппісля нашо
ого систем
матичного огляду таа метааналізуу до 1 лип
пня 2017 року та, ппри необхіідності, до
ослідженняя були роззглянуті
керівни
иками роб
бочих груп
п. Ці докаази будутьь офіційно
о розглянууті в оноввленому
систематичному огляді, як
кий буде передувати
и оновлен
нню цього посібникаа, який
плануєтться опубллікувати в 2022
2
році.
Формуулювання рекоменда
р
ацій
Ми оціінили сили та послідо
овність клю
ючових резу
ультатів си
истематичнних оглядівв (1) для
формуллювання доказових
д
рекомендаацій щодо
о клінічно
ого доглядду за допомогою
системи
и GRADE
E (13). Це
Ц передбаачало фор
рмулюванн
ня чітких рекоменд
дацій із
вказанн
ням сили доказів,
д
дл
ля кожної рекомендаації. Там, де системаатичний оггляд не
охоплю
ював клініч
чну сферу, ми взялии ієрархічний підхід, переглядааючи інші докази,
доки н
не буде мож
жливості сформулюв
с
вати реком
мендацію, тобто:
т
(i) іінші систем
матичні
огляди на предмеет, щоб поб
бачити, чи ввони даютьь ясність наа цю тему; (іі) рандом
мізовані
контролльовані дослідження (РКД) в раамках цих систематичних огляддів; (iii) інш
ші РКД,
відомі членам Робочої
Р
гру
упи; та (ivv) підхід, що базуєється на ооснові консенсусу
експерттної групи..
Рекомеендації засттосовуютьсся до будьь-якого вікку, якщо ін
нше не вкаазано в тааблицях.
Експеррти ідентиф
фікували ек
кономічні ннаслідки вп
провадженн
ня рекоменндацій, пер
решкоди
та спррияючі факктори для реалізаціії кожної рекомендаації, підхоодів до рееалізації
рекомеендацій та запропоно
ованих криитеріїв ауд
диту, які можуть
м
доопомогти в оцінці
відповіідності дляя кожної рекомендаціїї.
ртна оцінк
ка та публіічний комеентар
Експер

Проектт цього керівництва був зовніш
шньо рецеензований запрошениими експер
ртами з
ряду оорганізацій, країн таа професіййних орган
нізацій. Кр
рім того, проект кеерівного
положеення було розміщено
р
на веб-саййті EAACI протягом 3-х тижнівв у травні 2017 р.,
Щоб доозволити широкому
ш
колу
к
зацікаавлених стторін залиш
шати комеентарі. Всі відгуки
були роозглянуті робочою
р
гр
рупою, і дее це було доречним, остаточні
о
зм
зміни були внесені
з ураххуванням отриманих
х відгуків.. Ми буд
демо раді продовжуувати отри
имувати
зворотн
ній зв'язок щодо керіввництва, яккий має бутти адресовааний відпоовідному аввтору.
Ідентиф
фікація проогалин у до
оказах
Процесс розробки
и цього кер
рівництва ввизначив ряд
р недолік
ків серед ддоказів, якіі мають
пріориттет.
Незалеж
жність ред
дакторів та менеджменнт конфлікктів інтерессів
Розробка цього керівництва
к
а була проофінансована та підтр
римана EA
AACI. Спон
нсор не
мав жоодного впливу на вир
робничий ппроцес, йогго зміст аб
бо рішенняя щодо пуб
блікації.
Конфліікт інтерессів учасни
иків робочоої групи було
б
оголо
ошено на початку процесу
п
розробкки та врраховано керівникам
к
ми робочи
их груп, коли булии сформу
ульовані
рекомеендації. Остаточні рішення
р
щ
щодо сили доказів рекоменддацій пер
ревіряли
методи
исти, які не мали конф
флікту інтерресів у цій сфері.
Оновлення керів
вних принципів
EAACII планує оновити це керівницттво в 2022
2 році, якщ
що до цьогго не відбудуться
значнихх змін у меетодах ліку
ування.
Вставка 2 Оцінка рівня докаазів та рекоомендацій
Рівень доказів
І рівеньь
Систтематичні
огляди
и,
метаа-аналізи,
рандом
мізовані
конттрольовані досліджен
ння
ІI рівен
нь
Досл
лідження з двома гр
рупами, нее рандоміззовані (нап
приклад
кого
ортні, випаддок-контро
оль)
ІII рівень
Одна не рандоомізована група
г
(напр
риклад до тта після, претести
п
або пост
п
тести))
ІV рівеень
Описові досліідження яккі включаю
ють аналізз наслідківв (серії
випаадків, дизаййн з одним
м суб’єктом
м)
V рівен
нь
Допо
овідь по клінічному випадку
у та думкка експерттів яка
вклю
ючає літераатуру, огляди, консенсусні заявии
Клас реекомендаціій
Клас А
Склаадається з ддослідженьь І рівня
Клас B
Склаадається з дослідж
жень ІІ рівня абоо ІІІ ріввня які
ексттрапольованні з дослідж
жень І рівн
ня
Клас C
Досл
лідження ІІV рівня аб
бо екстрапо
оляція з доосліджень ІІ рівня
або ІІІ
І рівня
Клас D
Докаази V ріівня або
непосл
лідовні аббо непереконливі
досл
лідження буудь-якого рівня
р
Сила реекомендацій
Сильнаа
Докаази з дослідджень маю
ють низький
й ризик поххибки

ня
Докаази з дослідджень маю
ють середній
й ризик поххибки
Середн
Слабкаа
Докаази з дослідджень маю
ють високий
й ризик поххибки
Рекомеендації форрмуються відповідно
в
до сили реекомендаціії: сильні: ""рекоменду
ується";
середніі: "можна рекоменду
увати"; сллабкий: "мо
оже бути рекомендоований за певних
обстави
ин"; негати
иві: "не мож
же бути реккомендован
но".
Підхід,, адаптован
ний з Оксф
фордськогоо центру доказової
д
медицини
м
- рівні док
казів та
оцінок рекоменд
дацій (13). Ця адапптація пер
редбачає оцінку
о
риизику похи
ибки, з
истанням методів
м
визн
начення Коокранівськкого ризику
у похибки, основних доказів
викори
та висввітлення інш
шої потенц
ційно відпоовідної інфо
ормації.

ЗАГАЛ
ЛЬНІ ПОЛ
ЛОЖЕННЯ
Я ПЕРЕД П
ПОЧАТКО
ОМ ІНМУ
УНОТЕРАП
ПІЇ ОТРУ
УТОЮ
Загаль
ьні покази
VIT прризначаєтьься для діттей та доррослих піссля систем
мної алерггічної реак
кції, що
перевищ
щує генеералізовані шкірні симптоми
и з доку
ументальноо підтверд
дженою
сенсибіілізацією до
д отрути комах
к
з виикористанняям шкірних тестів таа / або визн
начення
специф
фічних IgE сироватціі крові та / або тесту активації базофілів ((BAT). VIT
T також
слід роозглядати для
д доросл
лих, які маають лише шкірні сим
мптоми, алле мають високий
в
ризик п
повторногоо впливу та
т / або поогіршення якості житття (ЯЖ). VIT не по
оказана,
якщо н
неможливоо перевіритти сенсибіллізацію наа отрути ко
омах. Крім
м того, вип
падкове
виявлен
ння чутли
ивості до отрути коомах (напр
риклад, вик
користанняя мультип
плексної
системи
и) у пацієн
нтів, які не мали ССР,, не є показзом для VIT
T.
Більшее того, VIT
T не показаано пацієнттам з незви
ичними реаакціями, яккі не можу
уть бути
віднесеені до реаакцій негайного типпу I, таких
х як тром
мбоцитопеннічна пурп
пура та
васкулііт, рабдоміоліз або ниркова ннедостатніссть, після багатьох уукусів. Риззик для
системн
ред пацієнтів з ВМР, у яких лиш
ше у 0,8них реакціій у майбуттньому є ниизьким сер
7% очіікуються розвиток
р
ССР
С
у майббутньому (14-16).
(
Як
к повідомллялося, пац
цієнти з
повторн
ними ВМР
Р мають мінімальни
м
ий ризик для
д
ССР (17, 18), V
VIT в ціл
лому не
рекомеендується для
д даних пацієнтів. Проте під
дшкірний VIT,
V
як покказують, зменшує
розмір і тривалістть ВМР (19
9).
Тому V
VIT може розглядаттися як вар
аріант ліку
ування у пацієнтів
п
з рецидиву
уючими,
викликкаючими незручностіі ВМР. Нееобхідно вж
жити додааткових заппобіжних заходів,
з
щоб уникнути укусів
у
ком
мах під чаас фази збільшення
з
я дози VIT
T, дотрим
муючись
запобіж
жних заход
дів, таких як не хоодити босо
оніж, не їсти
ї
на вуулиці та уникати
у
садівни
ицтва. Бдж
жолярі поввинні приппинити бдж
жільництво
о, поки нее буде до
осягнута
підтрим
муюча дозаа через під
двищений рризик укуссів із насту
упним розввитком ССР
Р (табл.
1).
ця 1 Рекомеендації: пок
кази до VIT
T
Таблиц
Рекомеендації
Рівень Клас
К
Сила
доказі реекомендаціі рекомен
для
ндацій
індивіддуумів з в
й
алергієєю
на

Інші
міркуванння

Клю
ючові
поси
илання

отрути комах
VIT
рекомеендуєтьс
я у ддорослих
та діітей із
виявлен
ною
сенсибіілізаціє
ю
та
ними
системн
реакціяями на
укуси,
та
надмірн
ними
загальн
ними
шкірни
ими
симптоомами

I
(III
для
дітей
)

VIT
І
рекомеендуєтьс
я у ддорослих
пацієнттів
із
системн
ними
реакціяями на
укуси,
що
обмежууються
загальн
ними
шкірни
ими
симптоомами,
якщо
впливають на
якість ж
життя
VIT мооже бути ІІ
рекомеендовано
для доррослих з
повторн
ними
ВМР,
щоб

A
(B
B для дітейй
)

Від си
ильної до
середнььої
для
доросли
их
на
двох
основі
них
системн
оглядівв
з
низьким
м
ризиком
м
похибкки
(1,
131). Слабкі
С
для
дітей, засновані
на
одному
дослідж
жені
контрол
лю до та
після лікування
л
високим
з
ризиком
м
похибкки (15) та
одного РКД що
включаало дітей
з
високим
ризиком
м
похибкки (87)

Проведенння
AAI без VIT
негативноо
на
впливає
що
ЯЖ,
стосуєтьсся
здоров'я

Dhaami
2017
7 (1),
Boy
yle 2012
(131
1),
Gold
den
2004
4 (15),
Hun
nt 1978
(87))

А

Від си
ильної до
середнььої
на
одного
основі
системн
ного
огляду
з
м
низьким
ризиком
м
похибкки (1) та
двох РКД у
доросли
их
з
середніім
ризиком
м
похибкки (50, 52)

Проведенння
AAI без VIT
негативноо
впливає
на
ЯЖ,
що
стосуєтьсся
здоров'я

Dhaami
2017
7 (1),
Oud
de Elberink 2002
та
2009
(50, 52)

В

Помірн
ний
низький
й,
засновааний
одному
у
відкриттому

/ Для
цих Gold
den
показів слід 2009
9 (19)
на враховуваати
профіль
та
вартості

ити
скороти
триваліість та
розмір
майбуттньої
ВМР

VIT
не IV
рекомеендуєтьс
я
застосоовувати
в
осіб
з
випадкково
виявлен
ною
сенсибіілізаціє
ю до отрути
і
комах
відсутн
ністю
клінічн
них
симптоомів
VIT
не V
рекомеендуєтьс
я пацієнтам з
незвичн
ними
реакціяями, які
не
є
системн
ними
реакціяями
негайноого
типу

С

D

контрол
льованом
у досслідженні
по ал
лергічним
реакціяям
на
укуси
у
доросли
их з ВМР
(19)
Слабкі засновані
на одн
ній серії
випадкіів
та
консенссусі
експерттів (18)

вигоди.
Немає
педіатриччних
даних

Слабкі,, оскільки
жодні
дослідж
ження не
зосеред
джені на
питані.
цьому
Експерттний
консенссус

Експертни
Реакції
неалергіччної й
консенсус
природи
після уккусів
виду
Hymenopt
ptera
не
потребую
ють
ні
діагностиични
х тестівв, ні
введення VIT

Безсимпттомн Sturrm 2014
а
(18))
сенсибіліізаці
я є ддуже
поширениим
явищем

Абсолю
ютні та відносні протипокаазання та
а проведеення VIT
T у пацієєнтів з
особли
ивими стан
нами
У 20155 році булло опубліко
овано докуумент з Європейськи
Є
их позиційй щодо кл
лінічних
протип
показань, в якому деттально розгглядаютьсяя всі відпов
відні протиипоказанняя (20). У
нещодаавно опубллікованому опитуваннні серед 520
0 алергологгів переваж
жно європеейських,
47% м
мали досвід
д призначеення АІТ у пацієнтіів з таким
ми ризиковвими станаами, як
серцевоо-судинні захворювання, пприйом ін
нгібіторів ангіотеннзін-перетворючих
фермен
нтів (АПФ
Ф) або бетта-блокатоорів, злоякіісні захвор
рювання в стадії ремісії та
аутоімуунні захвоорювання, які ранішее вважалиссь протипо
оказаннямии (21). Пр
роблеми

були незвичними
и та переваажно незнач
ачними, том
му ми перееглянули ппротипоказання до
АІТ. Ни
ижче в Таб
блиці 2 викладено проотипоказан
ння, і реком
мендації.
Серцевво-судинні захворюван
з
ння
Дослідж
ження смерртності пок
казали, щоо, особливо
о у літніх пацієнтів
п
зH
HVA та нааявними
серцевоо-судинним
ми захворю
юваннями є підвищен
ний ризик смерті
с
від укусів (22)). Тому,
на відм
міну від рееспіраторно
ої алергії, V
VIT часто проводять у літніх ппацієнтів. Згідно
З
з
профілем ризикку / кор
ристі, серрцево-судин
нні захво
орювання як такі не є
показанням
ми для VIT (20).
протип
Таблиц
ця 2 Рекомеендації: VIIT у пацієннтів із специ
ифічними станами
с
Рекомеендації для Рівень Клас
Сила
Інші
І
індивіддуумів з доказі рекомендааці реком
мендаці міркування
м
я
алергієєю
на в
й
й
отрути комах
VIT м
може бути V
D
Слабкка
на
рекомеендований
основві
пацієнттам
з
огляд
дів
серцевооекспеертних
судинн
ними
висно
овків
захворю
юваннями
(20)
і
дослідження
, але основне
захворю
ювання
серії
бути
випад
має
дків (23)
стабіліззоване
перед п
початком
Терапіяя
Бета- IV
C
Слабкка
Припиненн
П
ня
блокатоорами
засно
овані на бета-блокат
б
торів
бути
може
двох
може
м
н
продоввжуватися
дослідження навіть
серій шкідливим
під часс VIT, але
х
ш
м для
пацієнтти повинні
випад
дків (26, деяких
д
бути
24)
та пацієнтів
п
поінфоормовані
консеенсусу
про
можливі
експеертів
ризики
и
Терапію
ю
ІV
C
Слабккі
інгібітоорами
засно
овані на
АПФ
може
двох
продоввжуватись
дослідження
протягоом VIT,
х
серій
але
дків (25,
пацієнт
випад
повинеен
та
бути
24)
консеенсусі
поінфоормований

Клю
ючові
поссилання

Pitssios
201
15 (20)

Ruëë 2009
(26), Ruë
201
10 (24)

Stoevesand
t
2014
(25), Ruë
201
10 (24)

можливі
про
ризики
и
VIT м
може бути
рекомеендований
у пац
цієнтів з
алергієєю
на
отрути комах та
високим
ступенеем
ризику,
коли
злоякіссне
захворю
ювання є
стабілььним або у
ремісії
VIT м
може бути
рекомеендований
у пац
цієнтів з
аутоімуунними
порушееннями,
коли
основне
захворю
ювання
стабіліззовано
VIT н
не може
бути
рекомеендований
пацієнттам
з
активни
ими,
мульти
исистемни
м аутооімунними
розладаами
Лікуван
ння
інгібітоорами
моноам
мін
оксидаззи не є
протип
показання
м до V
VIT, проте
рекомеендовано
обереж
жність при
застосууванні
адреналліну

експеертів
IV

С

Слабккі
засно
овані на
двох
дослідження
серій
х
дків (34)
випад
та
консеенсусі
експеертів

V

D

Слабккі
засно
овані на
консеенсусі
експеертів

Імуносупре
І
есив Кон
нсенсус
ні
н
препаарати ексспертів
можуть
м
негативно
н
впливати
в
на
ефектність
е
VIT

V

D

Слабккі
засно
овані на
консеенсусі
експеертів

Кон
нсенсус
ексспертів

V

D

Слабккі
засно
овані на
серій
випад
дків та
консеенсусі
експеертів

Кон
Інгібітори
І
нсенсус
моноамін
м
ексспертів
оксидази
о
в
даний
д
час
призначают
п
ться
рідко
р

C

Слабккі
засно
овані на

VIT
в
дітей IV
віком ддо 5 років

Wö
öhrl
201
11 (34)

Striitzke
201
13 (38)

слід ррозглядати
у
разі
лише
нення
виникн
серйозн
них
реакцій
й на укуси
та колли дитина
може
співпраацювати в
ході террапії
VIT
не
слід IV
під
ініціюввати
час
ввагітності,
терапія
однак
яка роззпочата до
вагітноості
та
добре
переноситься
може
продоввжуватися
VIT м
може бути IV
рекомеендовано
пацієнттам
з
ним
системн
мастоц
цитозом,
оскількки
це
безпечн
но
та
ефекти
ивно

двох серіях
випад
дків (38)
та
консеенсусі
експеертів

C

Слабккі
засно
овані на
серій
випад
дків (39,
40)

Metzger
197
78 (39),
Sch
hwartz
199
90 (40)

C

Слабккі
засно
овані на
двох серіях
випад
дків (45,
47)

У
невелликої Bon
nadonna
кількості
к
200
08 (45),
пацієнтів
п
201
13 (47)
побічні
п
еф
фекти
можуть
м
бути
більш
б
часстими
та
т важкимии

Бета-бблокатори
Існує ддостовірне свідчення
с
того,
т
що аннафілаксія не спостер
рігається чаастіше у паацієнтів,
які отримують беета-блокато
ори, як це ннещодавно
о було узагаальнено в пположенні EAACI
(20). О
Однак ці пацієнти
п
теоретично
т
о можуть мати підв
вищений рризик вини
икнення
більшоої кількостті ССР, і невідклаадна тераапія адрен
наліном м
може бути
и менш
ефекти
ивною. Пацієнти літньього віку з HVA та сеерцево-суди
инними заххворюванняями, які
отримуують бета-б
блокатори, вважаютьсся групою з особливо
о високим рризиком сеерйозної
ССР у випадку уккусів комах
х (23). На ппідставі профілю ризи
ику / кориссті, протип
показань
до VIT у пацієнтіів, які отри
имують бетта-блокатор
ри, не має (20).
(
Інгібіт
тори ангіот
тензин переетворюючоого фермен
нту
Дослідж
ження з великою
в
кіількістю ппацієнтів показують,
п
що лікуваання інгібіторами
АПФ н
не впливаєє на безпек
ку VIT (244, 25). Одн
не дослідж
ження покаазало підви
ищений
ризик ввиникненняя більш СС
СР (26), одннак існує зростаюча
з
база данихх, яка вказу
ує на те,
що ін
нгібітори АПФ
А
не зб
більшують ризик СС
СР у неліко
ованих паццієнтів (27
7-29). У

моновааріантному аналізі реззультати чаасто маютьь похибки через старш
ший вік паацієнтів,
який, яяк доведен
но, є сильн
ним факторром ризику
у для більш
ш ССР (277, 29, 30). Одне з
багатоц
центрових досліджен
нь показалоо, що всі пацієнти, які отрим
мували інггібітори
АПФ, ддобре перееносили пр
робу укусоом та шкір
рні проби під час VIIT (31), то
оді як в
іншомуу досліджеенні пацієн
нти, які прриймали ін
нгібітори АПФ, малли більш високий
в
ризик рецидиву (32). Про
оте ризик при засто
осуванні ін
нгібіторів АПФ мож
же бути
переоціненим в деяких
д
досслідженняхх у зв'язку
у з дуже малими
м
груупами пац
цієнтів і
опонованою
ю супутньо
ою серцево
о-судинною
ю патологієєю (33).
підбороом пацієнттів із запро
Тому ттерапія інггібіторами АПФ мож
же продоввжуватися під час V
VIT, але пацієнти
п
повинн
ні бути поін
нформовані про можлливі ризики
и.
Злоякіссна неоплаззія
В одній
й серії вип
падків з вк
ключенням чотирьох хворих, у яких безпеечно прово
одилось
АІТ. Ц
Ці пацієнти
и страждал
ли одночассно алерггією на оттруту комаах та були
и не на
останнііх стадіях раку
р
(34). Не існує ж
жодних кон
нтрольован
них дослідж
жень щодо ризику
або еф
фективностіі АІТ при злоякіснихх новоутво
ореннях (2
20). Таким чином, зл
лоякісні
новоутворення ввважаються відносним
м протипоказанням, навіть якщ
що немає жодних
доказівв несприяятливого вп
пливу АІТ
Т на ріст пухлини
п
чи
и ефективнність хіміо
отерапії.
Перевааги АІТ поввинні бути
и зважені н а тлі можл
ливих негаттивних вплливів на лік
кування
та акти
ивності ракового про
оцесу. На закінченняя, VIT може бути ррекомендовваний у
пацієнттів з високким ступенем ризикку розвиткку алергію на отрутуу, коли зл
лоякісне
новоутворення є стабільним
с
м або у стаддії ремісії.
Аутоім
мунні поруш
шення
VIT поовинна засстосовувати
ись з оберрежність пр
ри признач
ченні у паацієнтів з мультим
органим
ми аутоімуунними роззладами. Ч
Через відсуттність наяв
вних данихх існують відносні
в
протип
показання при ауттоімунних розладах
х в стад
дії ремісіїї та абссолютні
протип
показання при
п активн
них формахх (20). Оргган-специф
фічні аутоім
мунні пору
ушення,
такі як, наприклаад, цукрови
ий діабет, ттиреоїдит Хашимото,
Х
хвороба К
Крона, вираазковий
казаннями,, при стаб
білізації
коліт тта ревматооїдний арттрит не ввважаютьсяя протипок
хвороби, однак висловлюва
в
алися побооювання, що
щ імунодеепресивні ппрепарати можуть
теорети
ично негаттивно впли
ивати на ефективніссть VIT (35). Томуу VIT мож
же бути
рекомеендований у пацієнтівв з орган-сспецифічни
ими аутоімунними поорушенням
ми, коли
основн
не захворюввання стабіілізується.
Інгібіт
тори моноам
міноксидаззи (ІMAO)
Процеддура призн
начення ІM
MAO зараз вкрай обм
межена у зв’язку з ш
широким сп
пектром
небезпеечних взаєємодій з ін
ншими преепаратами (36). Осн
новне занеепокоєння при їх
викори
истання в контексті АІТ поляггає в тому, що вон
ни перешккоджають розпаду
р
симпатто-міметичн
них препар
ратів; отжее, у випадкку побічни
их явищ неевідкладна терапія
адреналліном мож
же призвестти до серййозної гіпер
ртензії та / або тахіккардії (20, 36). На
закінчеення, лікуввання ІMA
AO не є прротипоказаанням до VIT, протте рекомен
ндується
обереж
жність при застосуван
з
ні адреналііну.

ти років
Діти вііком до п'ят
Як праавило, серй
йозні ССР зустрічаєтться менш часто у діітей, і прооявляється рідко у
дітей дошкільноого віку (<5
(
років)) (37). У рідкісних
х випадках
ах ССР, рішення
р
приймааються на індивідуал
льній осноові з ураху
уванням ризику маййбутніх сер
рйозних
них реакцій. Було поввідомлено про успішн
системн
не проведеення VIT у дітей до чо
отирьох
років ((38); оскілльки вікови
ий термін п'ять рокків є довіл
льним, не існує осо
обливих
обмежеень щодо використан
в
ння тих сам
мих рекомеендацій, якіі застосовууються у до
орослих
та дітей
й молодше п'яти роківв.
Вагітнність
Частотаа недонош
шеності, ток
ксемії, виккидів, неонатальної см
мертності тта вроджен
них вад
розвиткку є подіб
бною у пац
цієнтів з А
АІТ під часс вагітностті у порівннянні з заггальною
популяяцією (39). Під час VIT
V спостеррігалося ли
ише два леегких побіччних ефекттів у 43
вагітноостях (40). VIT вигляядає безпеччною у ваггітних жін
нок, але дан
аних бракує. Тому
ініціюввання VIT під час ваггітності нее рекоменду
ується. Чер
рез високиий ризик реецидиву
після ддостроковогго припинеення VIT ((41, 42) та низького ризику
р
побіічних ефек
ктів (24,
43), слід продоовжувати добре пеереносимий
й режим VIT підд час ваггітності,
викори
истовуючи дозування
д
VIT яке прризначалоссь до вагітн
ності.
Мастооцитоз
Мастоц
цитоз є факктором риззику як длля розвитку
у HVA, так
к і для білььш ССР (4
44). VIT
переваж
жно добрее переноситться більш
шістю пацієєнтів з сисстемним м
мастоцитозо
ом (45),
хоча пообічні явищ
ща можутьь зустрічатиися частіш
ше у пацієнттів з даною
ю патологієєю (46).
У нещ
щодавньомуу великому
у дослідж
женні у паацієнтів із підтвердж
женим сисстемним
мастоц
цитозом та серйозною
ю початковвою реакцією на укусси (у 63%
% виявлено
о втрату
свідомоості), булоо показано
о безпеччність та ефективніссть VIT ((47). Питаання чи
підвищ
щений рівен
нь триптази
и в сироваатці крові підвищує
п
ризик
р
побіччних ефекттів, як і
раніше є дискуссійним одн
нак надійнних даних бракує. Одне
О
досліідження показало
п
незначн
не підвищ
щення ризи
ику побіччних ефекттів (24), тоді як ін
інші не знайшли
підвищ
щеного риззику (25), що мож е бути по
ов'язане з дуже ниизьким заггальним
показни
иком в об'єктивних ефектах у всіх пацієєнтів. Як правило
п
в літературіі, немає
ніяких доказів що
щ VIT слід проводиити пожитттево у пац
цієнтів з м
мастоцитозо
ом (48).
Однак VIT може мати менший захиссний ефектт у пацієнттів з серйоозною почаатковою
ССР таа мастоциттозом та / або
а підвищ
щеним рівн
нем триптаззи в сировватці крові (> 11,4
мкг / л). Тому, з міркуваань безпекки, терапію
ю слід про
одовжити у цих паацієнтів;
залишаається незррозумілим, чи слід її ппроводити
и протягом усього жииття або піссля якої
тривалоості, лікуваання повин
нно бути пррипинене.
Якістьь життя
Для білльшості пац
цієнтів та їх сімей буддь-яка алер
ргічна реак
кція (незалеежно від тяяжкості)
є станоом, що визи
иває занепокоєння. В
Враховуючи
и необхідн
ність, уникннення випаадкових
ризиківв та приттаманну цььому невиззначеність, життя з HVA,
H
негат
ативно впливає на
якість ж
життя. Це пов'язано, зокрема, з емоційни
им стресом
м під час щ
щоденних дій
д (49).
VIT поокращує ЯЖ
Ж у пацієнттів з алергіією на отру
уту комах, навіть якщ
що повторн
ні укуси

та ужаалення не спостеріггаються (550). У до
ослідженні, в якомуу пацієнтам
м було
запропооновано пробу
п
укуссом після VIT, 80%
% пацієнтів повідом
мили про значне
покраш
шення ЯЖ, після перенесеної прооби укусом
м (51).
На проотивагу цььому, тераапія лише одним ау
утоінжекто
ором адрен
еналіну негативно
впливає на ЯЖ (550, 52), по
ов'язану зі зздоров’ям і значно збільшило ннавантажен
ння для
жності та депресії (54). На
пацієнттів (53) таа показало більш виисокий рівеень тривож
відмінуу від цього, більше 90
0% пацієнттів сприймаали VIT (н
надзвичайнно) позитиввно (53),
з покраащенням ЯЖ
Я пов'язан
ної зі здороов'ям та алергією під час лікуваання (50, 52
2, 55), а
рівень ттривожноссті та депреесії були наайменшими
и серед суб
б'єктів, що отримувал
ли VIT терапію
ю (55, 54).. У рандом
мізованому досліджен
нні, в яком
му оцінювал
али шкірні реакції,
знижен
ння ЯЖ сп
постерігало
ось при сиистемних реакціях
р
і VIT покрращувати ЯЖ в
порівняянні з лікувванням із застосуваннням аутоінж
жектору ад
дреналіну (552).
Імуноттерапія отр
рутою: Клінічні рекоомендації засновані на доказахх
пні отрути для імуно
отерапії
Доступ
Отрутаа видів Apiis mellifera і Vespula для VIT до
оступні по всій Євроопі, тоді як
к отрути
виду P
Polistes доступні в ти
их країнах,, де найбіл
льше часто
о виникає аалергія на отрути
цього ввиду (напрр., в Іспаніїї та Італії).. Використтання отрутти джмеля VIT кращ
ще, якщо
первин
нна сенсибіілізація вик
кликана уккусами джм
мелів (56, 57).
5 Отрутаа джмелів для
д VIT
наразі доступна лише в дееяких країїнах, напри
иклад в Ітталії. У вссьому світіі також
доступн
ні мураши
ині отрути
и, такі як отрута Myrmecia
M
piilosula (Jacck Jumper Ant) в
Австраалії.
Підготтовка отрути для VIT
T
По всій
й Європі для
д підшкіірних VIT використо
овують не очищені та очищен
ні водні
препарати (58) таа очищені адсорбоваані на гідро
оксиді алю
юмінію преепарати (таак звані
"депо" препарати
и) (вставка 1). Ефеективність підтвердж
жується доослідженнями, що
викори
истовують як провок
каційні прроби укусом так і шкірні прроби (58).. Водні
препарати можутть бути вик
користані ддля фази підвищення
п
я дози у ріізних проттоколах,
рний та зви
ичайний, а також дл
ля фази
включааючи ультрра-швидкий, швидкиий, кластер
підтрим
мки. Очищ
щені адсо
орбовані нна гідрокссиді алюм
мінію преепарати зввичайно
викори
истовуються за класи
ичним абоо ініціальн
ним кластеерним та зза підтрим
муючим
протоколами. Моожливий пеерехід від вводних до депо-препааратів післля ініціальн
ної фази
у швиддких протокколах (59).
Депо-п
препарати, пов'язані з меншою кількістю
ю місцевих побічних ефектів, ніж
н при
викори
истані водн
них препар
ратів, але результатти можуть бути упеередженими
и через
більш повільну фазу збіл
льшення доози з преепаратами депо (60)). Очищен
ні водні
препарати викликкають менш
ші локальнні реакції у порівнянн
ні з не очиищеними водними
в
препаратами (61)). Системаатичний оггляд літер
ратури заф
фіксував анналогічний
й рівень
системн
них побічн
них ефектіів, при виикористані депо та водних преепаратів ал
лергенів
отрути,, але різн
ниця між очишенимии та не очищеними
о
и воднимии препараттами не
враховуувалася (662). Порівн
няльне досслідження у пацієнтів із алерггією на бд
джолину

отруту свідчить про
п переваггу щодо оччищених водних преп
паратів надд відповідн
ними не
очищен
ними водни
ими препааратами пр и використтані однакових швиддких прото
околів в
термінаах системн
них реакцій
й на етапі зббільшення дози (63) (табл.
(
3).

Таблиц
ця 3 Рекомеендації: пр
репарати таа доза отру
ути, прийом
м антигістаамінних пр
репаратів доо
лікуван
ння, триваллість лікуваання, викорристання адреналінов
а
вих аутоінєєкторів під
д час / післяя
VIT
Рекомеендації
для
індивіддуумів
з
алергієєю на отрути
о
комах
Очищені
преп
парати
отрути можуть бути
рекомеендовані,
оскількки вони мають
м
нижчу
чаастоту
місцеви
их та систтемних
побічни
их реакціяях, ніж
не
оочищені
водні
препарати
Для
білььшості
пацієнттів,
VIT
T
з
викори
истанням одної
отрути може бути
рекомеендовано
як
достатн
ній
для
забезпеечення
захисноого ефектту. У
пацієнттів з анам
мнезом
системн
них реакц
цій на
укусу ррізних комах або
з
важ
жкими
початкоовими
реакціяями та чітко
подвійн
ними
позитиввними теестами
рекомеендується VIT
V
з
викори
истанням
двох
отрут
(тобто
Apis
melliferra і Veespula,

Ріввень
до
оказів

Кллас
Сила реекомендаціій
реккомендацій
й

Клю
ючові
поси
илання

I

B

Від
слабкої
до Bilo
o 2012 (63)
середнььої засноввано
на одн
ному РКД
Д з
середньь-високим
ризиком
м похибки (63)

IV
V

C

Слабка заснованаа на Stoeevesandt
одній серії
с
випаадків 2013
3 (64)
(64) та
т
консеннсусі
експерттів

Vespulaa та Polistess).
Два видди отрути можна
м
V
вводити
и одночассно в
ліву тта праву руки,
відповіідно. Прооте, у
випадкку
систтемних
побічни
их ефектівв, VIT
слід п
продовжуваати з
30-хвиллинними
інтерваалами
між
ін'єкціяями
Рекомеендується
I
проводдити поперредню
терапію
ю
антигісстамінними
и
препаратами
H1,
оскількки це зменшує
великі місцеві реакції
р
та в дееякій мірі також
системн
ні несприятливі
реакціїї
Рекомеендується
II
вводити
и
станд
дартну
підтрим
муючу
дозу
отрути 100 мкг

Якщо п
пацієнти все
в ще IV
V
реагую
ють на шкірні
ш
проби
або
пробу
укусом
м,
м
можна
рекомеендувати
збільшеення дози до
д 200
мкг отррути
Можнаа рекоменд
дувати V
робити
и ін'єкції коожні 4
тижні н
на першом
му році
лікуван
ння, кож
жні 6
тижнів на дрругому
дку 5році, а у випад

D

Слабка заснованаа на Кон
нсенсус
консенссусі експерртів
експ
пертів

A

Від
сильної
до
середнььої засноввано
на чотирьох РКД
Д у
двох з них був
низький
й
риизик
похибки
и (67, 68), у ще
двох середній риизик
похибки
и (65, 66)

B

Від
слабкої
до Gold
den
середнььої засноввано (88)
на
однному
контрол
льованому
клінічно
ому
дослідж
жені
з
середнььо/високим
м
ризиком
м похибки (88)

C

Слабка заснованаа на Ruë 2001 (91)
одній серії
с
випаадків
(91)

D

Слабка заснованаа на Bonifazi
консенссусі експеертів (93)
(93)

2008
Müller
(68), Reimerrs
2000
0
(67)),
Brocckow 19977
(66), Berchtoldd
1992
2 (65)

1981

20055

лікуування
річногоо
кожні 8 тижнів від
період з 3-5 роківв
У вип
падку пож
житевої II
терапії
12-ттижнів
інтерваали можутьь бути
безпечн
ними
та
ефекти
ивними

Можнаа рекоменд
дувати IV
V
проводдити VIT
T не
менше 3 рокіів. У
пацієнттів
із
серйозн
ними
первин
нними реаккціями
на
укус
рекомеендується
щонайм
менше 5 рооків
Пожитеева VIT може IV
V
бути
рекоменд
дована
пацієнттам з ви
исоким
ступенеем
р
ризику
алергії на бдж
жолині
отрути,, пацієнттам з
дуже
важ
жкими
первин
нними реаккціями
на уккус (IV клас
Мюллеера або III-IV
класу відповідн
но до
Ring & Messmeer) та
пацієнттам
із
системн
ними побіч
чними
ефектам
ми під часс VIT,
оскількки
вони
и
є
основн
ними фактторами
ризику рецидиву.
Під чаас та післяя VIT V
автозастосуування
інєкторру з адренааліном

C

Середняя заснованна на Simiioni 20133
одному
(94), Goldbergg
льованому
1 (95)
контрол
2001
клінічно
ому
дослідж
жені
(94)) та
одному
дослідж
жені
контрол
лю до та ппісля
CBA(Co
ontrolled beefore
and after study ) (995)

C

Слабка заснованаа на Reissman 19933
одній серії
с
випаадків (98),
Lerchh
(98, 99, 101)
1998
8
(99)),
Gold
den
19966
(101
1)

C

Слабка заснованаа на Ruë 2013 (31));
одній серії
с
випаадків 2014
4
(8)),
(31, 8, 98)
9
Reissmann 19933
(98)

D

Слабка заснованаа на Кон
нсенсус
консенссусі експерртів
експ
пертів

може
бути
не
рекомеендовано
пацієнттам з легки
ими та
середнііми первин
нними
реакціяями без фаакторів
ризику рецидиву
Під чаас і післяя VIT V
застосуування
автоінєкторру з адренааліном
може
бути
рекомеендовано
пацієнттам, з ри
изиком
множин
нних укусів або
з факкторами ризику
р
рециди
ивів

D

Слабка заснованаа на Кон
нсенсус
консенссусі експерртів
експ
пертів

Лікуваання більш
ш ніж одни
им видом оотрути
Вибір правильноого препаарату отруути важли
ивий для забезпечеення оптим
мальної
ефекти
ивності VIT
T. Сенсибілізація доо отрути більш
б
ніж
ж одного ввиду Hymeenoptera
зустріччається у пацієнтів
п
з алергією на укуси комах (64
4), однак м
може бути
и важко
визначи
ити, чи це
ц впливаєє на подвіійну сенси
ибілізацію через перрехресну реакцію
р
спільни
их алергенн
них детерм
мінант чи ссправжня множинна
м
сенсибілізаація до біл
льш ніж
однієї оотрути. Проте в більш
шості випаддків лікуваання тільки
и одною отррутою є до
остатнім
(64). Н
Найважливішою пробл
лемою діаггностики є те, що теести доступ
упні на дан
ний час,
такі як шкірні прроби, визнаачення IgE,, включаюч
чи верифік
кацію комппонентів, або BAT
не в зм
мозі відрізнити асимпттомну сенссибілізацію
ю та клінічн
но значимуу алергію з ВМР та
ССР (18).
Проте, якщо перввина реакц
ція на укусс була важ
жкою, і всі алергічні проби праактично
однаково позитиввні для отр
рути оси таа отрути меедоносної бджоли,
б
сллід розглядаати VIT
з обом
ма отрутами
и. Оскільк
ки існує лиише обмеж
жена перех
хресна реаккція між отрутою
о
медоноосної бджооли оси та
т отрути Vespula та
т Polistes,, одночаснна ін'єкціяя обома
отрутам
ми повинн
на бути беззпечною. Ц
Цей підхід
д є поширееним у Спполучених Штатах
(США)) та частково в Європ
пі, але у жоодних досл
лідженнях це питанння не розглядалось
(табл. 33).
Превен
нтивне поп
переднє лікування
У декіллькох подввійних сліп
пих, плацеббо-контрол
льованих дослідженняях було по
оказано,
що поп
передня террапія H1ан
нтигістаміннними преп
паратами покращує
п
ппереносиміссть VIT
(65-68)). Детальноо було поввідомлено, що левоцетиризин знижує
з
часстоту ССР
Р (68), а
фенадин зни
ижує часто
оту ВМР таа шкірної ССР
С (67) (табл. 3). Важ
жливо відззначити,
фексоф
що еф
фектність VIT
V
при цьому
ц
не страждалаа (68, 69). Антигісттамінні препарати

зазвичаай вводятьь за 1-2 го
одини до іін'єкцій, ін
ноді двічі на день. У разі поввторних
побічни
их ефекттів під час
ч
дозуввання рекомендуєтьься поперреднє лік
кування
Омалізумабом (700-72).
Проток
коли лікув
вання
VIT ви
иконується підшкірни
ими ін'єкціяями. VIT складається
с
я з фази зббільшення дози та
фази п
підтримки, що необ
бхідні для забезпечеення стійк
кого ефектту VIT. Звичайні
протоколи, де під
дтримуючаа доза досяягається пр
ротягом декількох
д
ттижнів або
о місяця
можутьь призначаатися в амб
булаторнихх клініках (73). Праггнучи швиддше досягтти фази
підтрим
муючої доози, в лік
карнях прроводять швидкий
ш
(73-77)
(
таа ультра-ш
швидкий
протоколи (78-811) з кілько
ома ін'єкцііями на день протяггом перебуування у лікарні.
Забезпеечення дози досягається протяггом декільккох годин або
а протягоом декількох днів,
відповіідно. Класттерні прото
околи, з кіллькома ін'єккціями на день,
д
як праавило триввають 12 тижн
ні і також є швидкою
ю альтернаттивою звичайним пр
ротоколам (82, 83). Важливо
В
відзначчити, що ризик побіч
чних ефекттів не пов'яязаний з тяяжкістю пеервинної реакцій
(24, 25,, 84), високким рівнем
м IgE, спеццифічним для
д отрути, або реакттивністю шкірного
ш
тесту п
при низьки
их конценттраціях оттрути (84, 85). Звичаайні режим
ми, як вид
дається,
краще п
переносятьься, тоді як
к швидкі таа ультра шввидкі прото
околи більш
ш часто повв'язані з
неспри
иятливими явищами
я
(2
24).
Підвищ
щення дози
и
Рекомеендована поочаткова доза в протооколах леж
жить між 0,001 і 0,1мккг, але тако
ож було
показан
но, що поч
чаткова дозза 1мкг, якк правило, є безпечно
ою і не повв'язана з більшою
б
частотоою небажааних ефектів у доросслих або діітей (86 ) Максималь
М
ьна доза 100 мкг
препаратів отрути зазвичай
й забезпечуує адекваттний захистт від систтемних алеергічних
реакцій
й у більшоссті осіб (87-89).
Підтри
имуюча доза
Підтри
имуюча дозза 100 мкг препаратівв отрути зн
начно ефекттивніше, нііж 50 мкг (88).
(
Ця
в
прииблизно дввох укусів бджіл аббо п’яти ос (90) і
доза екквівалентнаа сухому вмісту
визначаається як рекомендо
ована підттримуюча доза післяя першого контрольо
ованого
дослідж
ження (87)). Подальш
ше збільшеення дози забезпечу
ує кращийй захист, коли
к
це
необхіддно (91). Доза
Д
200 мк
кг рекоменндована пац
цієнтам, у яких розвииваються системні
алергіччні реакції, після шкір
рних проб та проби укусом,
у
під час підтриимуючої фази VIT
на 1000 мкг (91). Збільшееня підтриимуючої дози
д
також
ж повиннаа розглядаатися в
алергіччних групаах з високи
им ступенеем ризику численних
х укусів, ттаких як бд
джолярі
(92), і в винятковвих випадк
ках, коли ппацієнти мають
м
числ
лені фактоори ризику для не
ефекти
ивності лікуування.
Хоча Є
Європейськке агентсттво з лікаррських зассобів (EMA
A) не малла застереж
жень із
безпеки
и щодо тооксичності алюмінію у своєму фармаколо
огічному оогляду гідр
роксиду
алюмін
нію в стандарті AIT, висока дооза VIT таа тривала терапія нее були спееціально
оціненіі. Якщо планується пожитева терапія їїї можна проводити
п
з викорисстанням
воднихх препаратіів. Якщо для
д підтрим
муючої тер
рапії потрібна доза 2200 мкг, по
оловина
може заастосовуваатись у вигл
ляді водногго препараату.

Інтерваал для під
дтримуючо
ої дози V
VIT із вм
містом 100
0 мкг , заа рекоменд
даціями
виробн
ника, станоовить 4-6 тижнів
т
дляя водних препаратів
п
і 6-8 тижннів для очищених
адсорбоованих препаратів гідроксиду алюмінію (депо-преепарати). ЗЗгідно консенсусу
експерттів, ін'єкціії, як праввило, провводять кож
жні чотири тижні нна першом
му році
лікуван
ння, кожні шість тиж
жнів на друугому році,, а у випад
дку п'ятиріччної терапіії кожні
вісім ттижнів в період з 3 до 5 роківв.( 93) Под
довження інтервалу до трьох місяців,
м
здаєтьсся, не зниж
жує ефективвність та н е збільшуєє побічні еф
фекти (94-996), що мож
же бути
важливвим з точкки зору зручності таа економії,, якщо нео
обхідне ліккування пр
ротягом
усього життя. Осккільки нем
має спеціалььних досліджень для пацієнтів з мастоциттозом та
важкою
ю первиною
ю ССР, збіільшення іінтервалів до трьох місяців
м
у ццих пацієнтів слід
застосоовувати з обережністтю. Інтерввал між до
озами шість місяцівв не забезп
печував
відповіідного заххисту у пацієнтів
п
з алергією
ю на отру
уту бджіл (97) і тому не
рекомеендується для
д стандар
ртної практтики (табл. 3).
Тривал
лість VIT
Припин
нення лікуування череез приблиззно один-двва роки пр
ризводить ддо рецидивву у 2227% (41, 42). У дееяких досл
лідженнях ббуло зробл
лено виснов
вок про те, що VIT пр
ротягом
трьох рроків можее бути досстатньою ( 98), особливо у паціієнтів з лиише слабки
ими або
помірн
ними початтковими реакціями нна укус (9
98). Незваажаючи наа це, в біл
льшості
дослідж
жень було зроблено висновокк, що триввалість лікування міннімум на протязі
п'ятиріччного періоду є кращ
щим для доовгостроковвого ефекту
у (99-102). Пожитеваа терапії
повинн
на бути роозглянута у пацієнтівв з серйоззними почаатковими С
ССР, системними
побічни
ими ефектаами під часс VIT та у ппацієнтів з алергією на
н отруту м
медоносний бджіл
з високким ризиком майбутніх укусів (ттабл. 3, 4).
Прихильність доо лікуванн
ня
Дотрим
мання проц
цедур лікуввання середд пацієнтівв з VIT є високою,
в
м
можливо, через
ч
те,
що паацієнти сп
приймаютьь непередббачуваний ризик для
д
життяя. У недаавньому
дослідж
женні 95% та 84% хворих продоовжували VIT
V через три
т та п'ятьь років відповідно
(103).
Ефекти
ивність
Лікуван
ння мураш
шиною отрутою дужее ефективн
не, оскільк
ки після V
VIT ефект захисту
спостеррігається від
в 97 до 98%
9
(9, 10)). Ефективн
ність бджо
олиної отруути та отру
ути оси
при VIT
T відрізняєється і коли
ивається відд 77 до 84%
% для отрути бджоли , у порівняянні з 91
до 96%
% для отруути оси (7,, 8). Основвні причин
ни все ще незрозуміллі. Було зр
роблено
припущ
щення, що кількість отрути,
о
якаа попадає при
п укусі медоносної
м
бджоли, набагато
н
більшаа і більш концентров
к
ана (90). Ц
Це також можна
м
пояяснити різнницю в шввидкості
реакціїї на пробу укусом,
у
що
о також споостерігаєтьься у пацієн
нтів без ліккування (10
04-106).
Здаєтьсся, що ширрока сенсиб
білізація у ппацієнтів з алергією на
н укуси м
медоносної бджоли
може ввідігравати певну роль у зниженнні ефективвності вико
ористання бджолиноїї отрути
для VIT
T (107).
Наприкклад, деякі пацієнти предомінан
п
нтно чутливві до Api m 10, який в свою черггу може
бути неедостатньоо представл
леним в дееяких досту
упних преп
паратах з ббджолиноїї отрути

(108, 1009). Проте жодне з ци
их дослідж
жень не вкл
лючало аналіз пацієнттів на молеекулярні
sIgE-звв'язки до аллергенів наа бджолинну отруту до
д початку VIT. Без ттакої спец
цифічної
стратиф
фікації IgE
E, пристосо
ованої до кклінічного результату
р
у, висновкии мають об
бмежене
значенн
ня. Специф
фічна підго
отовка, здаається, не впливає
в
на ефективніссть. Показано, що
ефекти
ивність вод
дних та оч
чищених аддсорбовани
их препараатів гідрокксиду алюм
мінію є
подібноою (60, 1100).
Таблиц
ця 4 Реком
мендації:
лікуван
ння
Рекомеендації
Рівень
для
доказі
індивіддуумів з в
алергієєю
на
отрути комах
Можнаа
IV
рекомеендувати,
щоб пацієнти,
які оттримують
бджоли
ину
отруту,, і в яких
застосоовуються
швидки
ий
протокол, слід
уважноо стежити
за
п
побічними
ефектам
ми,
оскількки вони
мають
більш
високий ризик
нення
виникн
побічни
их
ефектівв

фактори
ф
риизику та менеджмен
м
нт побічниих дій, три
ивалість

Може
бути IV
рекомеендовано,
щоб паацієнти з
серйозн
ними
первин
нними
реакціяями,
ю
високою
реактиввністю
шкірноого тесту
та
високим

Сила
Клас
Інші
мендацій міркуванняя
рекомендаацій реком

Клю
ючові
поси
илання

C

Слабкка
засно
ована на
серії
випад
дків (24,
43)

Ruëë 2010
(24)),
Mossbech
2000 (43)

C

Слабкка
засно
ована на
серії
випад
дків (25,
24, 84
4)

Прийом ббетаблокаторівв та
інгібіторівв
АПФ нее є
факторамии
ризику
для
виникненння
несприятли
ливих
в
ефектів
процесі VIT.
того
Крім
більшість
з
пацієнтів
мастоцитоозом
гарно
переносятьь
VIT

Stoeevesandt
2014 (25),
Ruëë 2010
(24)),
Lockey
1990 (84)

рівнем отруто
специф
фічних
IgE,
не
потребуують
особли
ивих
запобіж
жних
заходівв під час
VIT, оскільки
вони
не
пов'язаані
з
підвищ
щеним
ризиком
побічни
их
ефектівв
У
випадку V
системн
них
побічни
их
ефектівв,
пов'язааних
із
VIT, під час
фази
підвищ
щення
дози м
може бути
рекомеендоване
тимчассове
зменшеення дози
отрути
(наприкклад,
проходдження
від оддного до
двох етапів у
протоколі), щоб
уникнуути
подальших
неспри
иятливих
подій
У
разі V
повторн
них
системн
них
побічни
их
ефектівв під час
фази

D

Слабкка
засно
ована на
консеенсусі
експеертів

Кон
нсенсус
експ
пертів

D

Слабкка
засно
ована на
звітах
х
про
клініч
чний
випад
док (70,
71) та
т одній

Streetz 2017
(72)), Kontou--Fili
2008 (70),
Schu
ulze
2007 (71)

збільшеення дози
рекомеендується
попередньо
проводдити
терапію
ю
омалізуумабом

серії
випад
дків
(72)

У випаадку ВМР V
пов'язааних
з
VIT,
рекомеендується
розділи
ити дозу
на 2 ін
н'єкції або
змінити
и місце
ін'єкціїї,
але
необов'язково
зменшуувати
дозу оттрути
Пожитттєве VIT V
може
бути
рекомеендовани
й пацієєнтам, які
мали рецидиви
після
припин
нення VIT

D

Слабкка
засно
ована на
консеенсусі
експеертів

Кон
нсенсус
експ
пертів

D

Слабкка
засно
ована на
консеенсусі
експеертів

Кон
нсенсус
експ
пертів

Можнаа,
V
рекомеендувати
уникати
и укусів
комах під час
фази
збільшеення дози
шляхом
м
дотрим
мання
превенттивних
заходівв
(наприкклад,
припин
нення
бджільництва)
до доосягнення
підтрим
муючої
дози

D

Слабкка
засно
ована на
консеенсусі
експеертів

Кон
нсенсус
експ
пертів

ивність VIIT після фази збільш
шення дози
и
Ефекти
Тільки одне недаввнє дослідж
ження розгглянуло, якк швидко нааступає заххисний ефеект. При
VIT оттрутою бдж
жіл 89% пацієнтів
п
ппереносили
и пробу укусом черрез тижден
нь після
досягнеення підтрримуючої дози
д
при 33-5 денном
му швидком
му протокоолі або 3-4
4 місяці
при зви
ичайному протоколі. Ті пацієнтти, у яких не спостеерігався заххисний ефект при
дозуван
нні 100 мккг переноси
или пробу укусом одразу
о
післ
ля досягнеення дози 200
2 мкг
(89).
Ефекти
ивність під
д час / післ
ля підтрим
муючої фаззи VIT
Найбілльше данихх по ефекттивності оотримуються під часс VIT. Часстота реак
кції при
повторн
них укусахх коливаєтться в межаах 0-10% через
ч
1-5 років
р
післяя припинен
ння VIT
отрутою
ю оси (1000, 101, 111). Рецидивии після вико
ористання отрути бдж
жол зустріч
чаються
частішее, і в 17%
% рецидиву
ують через один рік після прип
пинення V
VIT (112). Є лише
декількка звітів щоодо резулььтатів післяя припинен
ння VIT тер
рміном білльше п'яти років, а
даних зза період біільше 10 ро
оків після пприпиненн
ня VIT немаає.
У двохх досліджен
ннях 7-7,5%
% хворих, яякі отриму
ували отрутту ос, малии рецидив через
ч
710 рокіів (98, 99),, після пр
рипинення VIT тоді як
я при вик
користані ббджолиної отрути
15.8% після при
ипинення VIT
V
(99). Ще одне досліджен
ння порівннювало пок
казники
рециди
ивів після чотирьох
ч
таа приблизноо 10 років і показники
и рецидивуу становили
и 10,2%
та 16,2%
%, відповід
дно (113). У дітей доввготерміно
ові результаати були крращими порівняно
з доросслими, оскіільки тільк
ки в 5% з ппомірними та сильним
ми реакціяями мали рецидив,
після 20 років після припинеення VIT ( 15).
Викори
истання ад
дреналінов
вих авто-ін
нєкторів (АА) під ча
ас і після V
VIT
Все щее обговорю
юється питання про тте, чи слід
д проводити АА під час та після VIT,
однак кконсенсус з цієї теми
и не був доосягнутий. У більшоссті пацієнттів спостеріігається
захисни
ий ефект після
п
досяггнення підттримуючої дози (89). Тому паціієнти, як правило,
п
не потрребують заастосуванняя АА в тойй момент, особливо,
о
якщо
я
їх реаакція на ук
кус була
легкою
ю або вони легко пер
реносили ппробу укусо
ом та шкір
рні проби ппід час VIIT. Слід
також ввраховуватти, що вико
ористання A
AA може негативно
н
вплинути
в
нна ЯЖ, пов'язану зі
здоров''ям (50, 52)) (табл. 3).
Згідно з позицій
йним доку
ументом E
EAACI "С
Само-допом
мога при
анафілак
ктичних
у
виду
у гіменопптера", 13% експерттів / авторрів, як і раніше,
реакціяях через укуси
призначчатимуть АА пацієєнтам, які мали ген
нералізован
ні шкірні симптоми
и після
припин
нення VIT; і 100% вважали, необхідни
им рекомендувати ппроводенняя АА у
пацієнттів, які стрраждали від середньоо-серйозних
х реакцій після
п
припиинення VIT
T, якщо
були пррисутні факктори ризи
ику для нееефективноссті лікуванн
ня (114).

Фактоори ризи
ику для си
истемнихх побічни
их ефектіів при VIIT та рец
цидиви
ССР

ри ризикуу системни
их побічнихх ефектів при
п VIT
Фактор
Частотаа системни
их побічни
их явищ прри VIT у вееликих баггатоцентроввих дослід
дженнях
коливається від 8-20% (24, 43, 84). Описано декілька
д
факторів
ф
риизику вини
икнення
системн
них побіч
чних ефек
ктів. Більш
шість досл
ліджень включають
в
лише неевелику
кількістть пацієнтів та надаю
ють супереечливі дан
ні. Найважл
ливішим ф
фактором ризику є
лікуван
ння отрутоою медон
носної бдж
жоли. Посстійно пов
відомлялосся, що вн
наслідок
лікуван
ння отрутою медоноссної бджолли (24, 77, 86) спостеерігається ппідвищений ризик
системн
чних ефекттів у 3,1--6,0 рази. Швидке збільшенння дози на етапі
них побіч
накопи
ичення - це слабший, але
а тим не менше всттановлений
й фактор риизику (24, 43).
4
Мастоц
цитоз та / або підвищ
щена сирооваткова тр
риптаза спочатку вваажалася фаактором
ризику побічних ефектів. У багатоценнтровому дослідженн
д
ні EAACI було виявл
лено не
значно підвищени
ий ризик, при
п підвищ
щені триптаази у пацієн
нтів із алерргією на оттруту ос
(ОР 1.556; ДІ 1.155-2.10) (24), тоді як ще одне дослідженн
д
ня, проведеене у паціієнтів із
алергієєю на бдж
жолину отр
руту, не п оказало піідвищення ризику (885). Дослід
дження,
проведене у пацієєнтів з масттоцитозом,, показало що
щ VIT є безпечним
б
і ефективни
им (47),
що змін
нює попередні дані (4
45). Незваж
жаючи на дискусійніс
д
сть, інгібіттори АПФ та
т бетаблокатоори не вваажаються незалежним
н
ми фактораами ризику
у для побіч
ічних ефек
ктів (2325). Ваажкі первин
нні реакціїї на укуси (24, 25, 84
4), позитивн
ні шкірні ттести при низьких
н
концен
нтраціях подразника
п
та рівеннь високо специфіч
чних IgЕ (25, 84, 85) не
визначааються як фактори
ф
ри
изику для ннегативних
х наслідків.
Веденн
ня пацієнтів з побічн
ними реак
кціями під час ініціал
льної фази
и VIT
Побічн
ні ефекти, як
я правило
о, є легким
ми і пацієн
нти адекваттно реагую
ють на стан
ндартну
протиаллергічну терапію (20
0, 36). У виипадку системних побічних ефеектів станд
дартною
процеддурою під час настаання фази збільшенн
ня дози є зменшенння дози алергену
(поверн
нення на один або двва кроки наазад), а поттім продов
вження з осстанньої до
ози VIT
яка дообре перен
носилась. Якщо
Я
поппередньо не
н проводи
илось, поттрібно розгглянути
можливвість прем
медикації H1
H антигісттамінними препаратаами. Коли системні побічні
ефекти
и заважаютьь досягнен
нню підтрим
муючої доззи, премедикація з ом
малізумабо
ом може
бути вваріантом. В даний час звіти про випаадки захво
орювання тта серії випадків
в
підтверрдили кори
исність омалізумабу (70-72, 115), але є також
т
одинн негативн
ний звіт
(116) (ттабл. 4).
Фактор
ри ризикуу для рецид
дивів ССР
Р (табл. 4)
Вік та вид отрут
ти
Як вжее було скаазано вищ
ще, діти заагалом маю
ють більш сприятливвий прогн
ноз, ніж
дорослі (15), а пацієнти,
п
яких
я
лікуваали отруто
ою бджіл, мали білььш високий
й ризик
рециди
иву порівняяно з тими, хто лікуваався отруто
ою ос (98, 99,
9 113).
Тяжкіссть реакціїї перед VIT
T
Два дослідження показали більш висоокий показзник рецид
диву серед пацієнтів,, у яких
п
VIT (98,
(
100). У великому
у досліджен
нні рецидииви спостер
рігались
були ваажкі ССР перед
у 4% з легким та 14% з важкими
и реакціями
и перед початком
п
ттерапії (98
8). Інші

дослідж
ження зроб
били висновок, що сттупінь ССР
Р до початк
ку VIT не м
має віднош
шення до
ймовірн
ності реци
идиву (112, 117). Незвважаючи на
н те, що су
уперечливиим є той факт,
ф
що
серйозн
на початкоова ССР є фактором рризику рец
цидиву, було повідом
млено, що у таких
хворихх більший ризик
р
ССР при рецидииві (118).
Систем
мні побічніі ефекти пр
ри VIT
Пацієнтти, у якихх виникли системні ппобічні ефеекти під чаас VIT, пооказали, що
о ризик
рециди
иву станови
ить 38%, а у тих у ккого не бу
уло побічних ефектівв, ризик ли
ише 7%
(112). Д
Два інших досліджен
ння показаали подібніі результатти (46% прроти 8% таа 16,4%
проти 55,4% відповвідно) (32, 102).
Мастооцитоз / під
двищення рівня
р
трипт
тази в сиро
оватці кровві
Великее багатоцен
нтрове досслідження нне змогло виявити зв'язок між
ж вихідним рівнем
триптаззи та не ефективніс
е
тю терапіїї (31), а у 86% з 50
0 пацієнтівв з мастоц
цитозом
спостеррігали захи
исний ефек
кт від початтку VIT (4
47). Проте, одне досліідження по
оказало,
що пац
цієнти з трриптазою> 20 мкг /лл та / або мастоцито
озом шкірии мали в 2,7
2 рази
більши
ий ризик неефективності тераапії (32). Доступні дані є нне достатн
німи та
неодноорідними, однак
о
виявляється, щ
що мастоци
итоз не є си
ильним заггальним фаактором
ризику для рецид
диву, але слід
с
розгляядати його як фактор
р ризику у осіб з сер
рйозною
початкоовою ССР.
Інгібіт
тори АПФ
У той ччас як у од
дному багаттоцентровоому дослідж
женні всі пацієнти
п
з іінгібіторам
ми АПФ
добре п
переносили
и пробу ук
кусом або ш
шкірні тестти під час VIT (31), іінше досліідження
показалло підвищеений ризик
к рецидивуу у пацієнттів, які при
иймали інгіібітори АП
ПФ (32).
Проте ризик при
и застосуваанні інгібітторів АПФ
Ф може бутти переоціннений череез дуже
малі гррупи пацієєнтів та ви
исоко чіткіі критерії відбору пацієнтів ізз запропон
нованою
супутньою серцевво-судинно
ою патологгією (33).
Таблиц
ця 5 Рекомеендації: МОНІТОРИН
НГ VIT
Рекомеендації
для Рівень
індивіддуумів з алергією
а
доказів
на отруути комах
У доррослих проба
п
з IV
укусом
м
може
бути
рекомеендована
як
найбілььш надійни
ий метод
оцінки ефективноості VIT

Клас
рекомендаацій

Сила
рек
комендаційй

Ключ
чові
посил
лання

C

Слабка
засснована
на
сер
ріях випаддків
(117, 101)

Van
Halterenn
1997
(117)),
Goldeen
19966
(101))

Якщо ттест з укуусом не V
може бути прооведений
можна
рекомеендувати

D

Слабка
засснована
кон
нсенсусі

Конссенсус
на експеертів

зафіксуувати реззультати
шкірни
их
тестівв
для
оцінки ефективноості VIT
Можнаа не рекомеендувати IV
визначеення рівнівв отруто
специф
фічних IgE
E, IgG,
BAT
та
алергенблокую
ючу здатніість для
оцінки індивідууального
ризику рецидиву

ексспертів

C

Слабка
на
засснована
сер
ріях випаддків
(99
9, 112, 100)

Lerch
h 1998 (99)),
Mülleer
1991
(112)), Keatingg
1991 (100)

Процеедури мооніторингу VIT
Було ззроблено багато
б
спр
роб ідентиифікувати біомаркери
и для монніторингу АІТ. У
зразкахх периферричної веенозної ккрові пацієнтів, що
щ
отримуували лік
кування,
спостеррігаються суттєві зміни у ппопуляцій T-клітин, специфічн
чних для отрути,
секретоованих мод
делей цито
окінів та ріівнів імуно
оглобулінів
в, але вонии не підход
дять для
оцінки індивідуаального ри
изику при рецидиві ССР. Про
оба з укуусом, залиш
шається
золотим
м стандарттом для іден
нтифікації незахищен
них пацієнттів (табл. 5)).
Проба з укусом / шкірні пр
роби
Проба з укусом / шкірні пр
роби є, як і раніше, найбільш
н
надійним
н
м
методом і золотим
з
стандарртом для моніторингу
м
у ефектноссті VIT. VIIT ефективно відразуу після досяягнення
першоїї підтримууючої дози
и (89). Том
му, якщо це
ц можлив
во, проба укусом маає бути
зроблен
на якомогаа раніше, щоб
щ виявитти тих дляя кого захи
исний ефеккт не насту
упив на
підтрим
муючій доззі 100 мкг. Якщо нем
можливо ви
иконати пр
робу укусом
м, інформаація про
шкірні проби мож
же бути кор
рисною. Пр
Проте ризикк помилков
вої оцінки ззнижує над
дійність
(112).
Відтворрюваність проби укусом принайймні для діагностичн
д
них цілей, є дискутаб
бельною
проблеемою. Досллідження, проведене
п
у 129 паціієнтів, покаазало, що у 95% пац
цієнтів з
діагносстичною прробою укусом дозволляє зробитти хороший
й прогноз ттолерантно
ості для
майбуттніх шкірни
их проб (119). З іншоого боку, було
б
показаано, що 21%
% пацієнтіів, яким
не прооводили VIT, і на початку
п
гаарно перен
носили про
обу укусом
м, мали системні
симптооми після другої про
оби укусом
м (120). Достовірніст
Д
ть ранніх проб укуссом для
моніторрингу ефекктивності VIT,
V високаа (121), а повторні
п
пр
роби укусом
м протягом
м трьохп'яти рроків післяя лікуванн
ня, виявилли 8-10 % пацієнтів
в з рецидиивами (101
1, 117).
Важливво відзначи
ити, що пр
роба укусом
м яка гарн
но переноси
иться, мож
же покращи
ити ЯЖ,
пов'язаані зі здороов'ям, особл
ливо у паціієнтів, які повідомляю
ють про сеерйозний вплив на
ЯЖ, поов'язану ізз здоров'ям
м (51). Отж
же, проблееми, які ассоційовані з провокааційною
пробою
ю укусом, повинні
п
роззглядатися не тільки в контекстіі оцінки еф
фективносттіі, але й

в індиввідуальномуу сприйняттті безпекии, пов'язано
ої з хворобо
ою.
Рівні сспецифічни
их IgE та IgG4
I
Неоднооразово бууло показаано, що ріівень спец
цифічного IgE до віідповідної отрути
протягоом VIT зм
меншуєтьсяя, після поччаткового підвищенн
ня протягом
м перших місяців
лікуван
ння (60, 121); вони, як
к правило, залишаютться низьки
ими навіть після прип
пинення
VIT (117). VIT асоціюєтьсся з значнним збільш
шенням спеецифічних IgG анти
итіл, які
фективностті (122); ці індукованіі VIT імуно
ологічні
спочаткку пропонуувались як маркер еф
зміни, ббули також
ж повідомлені у дітей з алергією
ю на бджоли
ину отрутуу (123).
Підкласи IgG антитіл заззвичай об межуютьсяя IgG1 і IgG4 (1221). Протее, після
припин
нення VIT, специфічн
ні IgG почиинають зни
ижуватись (99, 124, 1 25), і пацієєнти, як
видаєтьься, є захи
ищеними механізмом,
м
, незалежн
ним від отр
руто-специифічних IgG
G (122).
Вцілом
му доступн
ні дані не підтримую
п
ють викорисстання спеецифічних IgE, специ
ифічних
IgG або специфіч
чних IgG-п
підкласів аабо навіть їх співвід
дношення яяк прогносстичних
маркеррів для визн
начення зах
хищеності ппід час і піісля VIT у конкретног
к
го пацієнтаа.
Внутріішньошкір
рні проба
Подібн
но до зниж
ження рівніів специфіічних IgE під
п час VIIT, внутріш
шньошкірн
ний тест
зазвичаай зменшуується післ
ля VIT у ппорівнянніі з тестом до лікуваання (99, 101). У
жодном
му дослідж
женні не вдалося виззначити віідповідну різницю
р
в реакції шкірного
ш
тесту м
між толераантними су
уб'єктами та пацієнттами з рец
цидивами ((99, 100, 112). Як
повідом
млялось, пацієнти
п
з негативниими внутріш
шньошкірн
ними тестаами, маютьь більш
вірогідні рецидивви, іноді з близькими
б
до фатальн
них наслідк
ків (102, 1113).

ця 6. Пробііли в доказах
Таблиц
Пробілли
План по виправлен
нню
Оптимаальна тривалість VIT
T РКД
у діттей та дорослих
х
(наприкклад триввалість 3
роки прроти 5 рокіів)
Біомарккери, такі як пробаа Проспекктивні досл
лідження
укусом
м,
моллекулярний
й
компон
нентний діагноз
д
таа
BAT (гальмуван
ння) при
и
оцінці
клінічноїї
ефекти
ивності VIT
T
Ідентиф
фікація біомаркерівв Проспекктивні досл
лідження
для оціінки ризикуу побічних
х
ефектівв або рецид
дивів
Порівн
няння
різних
х РКД
варіанттів проведення VIT:
схем підвищення дози,

Пріоритетт
Високий

Високий

Високий

Високий

муючої
дози,
підтрим
інтерваалу
між
ж
підтрим
муючими дозами у
дітей та доросллих щодо
о
ефекти
ивності
короткоотривалої
таа
довготрривалої террапії
Безпекаа та ефективністьь Обсервааційні досліідження
VIT
у
пацієєнтів
якіі
приймаають
антигіп
пертензивн
ні
препарати (бета--блокатори
и
та інгіібітори АП
ПФ)
Безпекаа та ефективністьь РКД
VIT
у
паціієнтів
з
підвищ
щеним
рівнем
м
триптаззи / масстоцитозом
м
верифіккованим
пробою
ю
укусом
м
Порівн
няння очищ
щених та нее
очищен
них
п
препаратів
в
бджоли
иної
оттрути
в
контекссті
безп
пеки
таа
ефекти
ивності
верифіккованою
пробою
ю
укусом
м
Безпекаа
од
дночасного
о
викори
истання двох
д
або
о
більше отрут у ініціальній
і
й
та підтрримуючій фазі
ф
Цінністть VIT для
д
якостіі
життя
пов’язаної
зіі
здоров’ям в поріввняні з AA
A
у дітей та їх батькків
Визначчення
еккономічноїї
ефекти
ивності VIT
T
Безпекаа VIT у доорослих таа
дітей
з
супутніми
и
захворю
юваннями такими як
к
серцевоо-судинним
ми

Високий

Високий

РКД

Високий

РКД

Високий

РКД

Середній

Аналіз
еко
ономічної Середній
ефективнності РКД
Обсервааційні досліідження Середній

ктивації баазофілів (B
BAT)
Тест ак

Алергеен-специфіч
чна відповідь базофіллів залишаається пози
итивною (1226) або навіть без
змін (1125) під чаас VIT. Про
оте реакціїї базофілівв при субм
максимальнних концен
нтраціях
алерген
нів помітноо знижуютться після VIT у тол
лерантних суб'єктів, і це знижеення, як
видаєтьься, пов'язаано з індук
кцією толеерантності (125, 127). Також бууло запропо
оновано
анти- FcεεRI для ко
вимірю
ювання поррогу чутли
ивості базоофілів до стимуляції
с
онтролю
раннього захисноого ефекту
у VIT (1288). Інгібування BAT у дослідж
жуваних суб'єктів
добре сспіввідноси
иться з ефективністю
ю VIT у паацієнтів з алергією
а
наа трав'яний
й пилок
(129), аале це ще не
н було пок
казано у паццієнтів з ал
лергією на отруту Hym
menoptera.
Фермеентно-зв'яззаний імун
носорбентн
ний тест (E
ELIFAB)
ELIFAB
B - аналізз без кліти
ин, який ввикористоввується дл
ля демонсттрації інгіб
бування
зв'язуваання IgE з алергеенами за допомогою
ю блокуваання антиитіл (130). Одне
дослідж
ження оцін
нювало інгіібуючу акттивність у сироватці
с
пацієнтів
п
яякі пройшл
ли VIT терапію
ю отрутою ос (124). Під час VIIT пацієнтти демонстр
рували піддвищену зд
датність
інгібувати зв'язування Vess v 5 антиитілами Ig
gE. Така алерген-бл
а
локуюча зд
датність
корелю
ює з концен
нтрацією Ves
V v 5-спеецифічного
о IgG4. Про
оте як інгіббуюча акти
ивність,
так і рівні специфічних IgG
G4 знову ззменшували
ися у пацієнтів, які ккілька рок
ків тому
припин
нили VIT (1124).
Таблиц
ця 7 Бар'єрри та сприяяння впроввадженню, критерії аудиту
а
та рресурсні наслідки
н
рекомеендацій
Втручаання
Бар'єри
длля Сприян
ння Криттерії
Ресурсн
ні
першоїї лінії: VIT реалізаціії
в
ауди
иту
наслідк
ки
для
осіб
з
реалізац
ції
алергієєю
на
отрути
Навчан
Часттка
Десенси
Імунотерапія
Неспром
можність
ння
ибілізу
отрутам
ми є дуже розпізнавати важккі та
доро
ослих
тта юча
терапія
ефекти
ивною
у алергічні
реакціії тренуваанн дітей
й
ііз (VIT) повинна
п
дорослих і дітей (анафілааксія) післля я ліккарів середньою тта бути
з пом
мірним та укусів
швидко
ої
важк
кою ССРР, признач
чена
перетинч
важким
м
частокрилии медичн
ної
які отримують
ть клінічним
алергіччними
х.
Відсутністть допомо
оги, VIT
алергол
логом і
реакціяями
на знань
середд лікарів
Часттка
доступн
на
укуси
тта загальн
ної
доро
ослих
тта пацієнттам.
пацієнтівв
перетин
нчастокри фахівців
практикки
дітей
й, в якихх Навчання
лих
про
наявністть та інш
ших спосстерігаєтьсяя пацієнтта
імунотер
рапії
лікарів
реци
идив та / самостіійного
отрутами
и.
щодо
або
побічнні введенн
ня
Занепоко
оєння щоддо алергії на ефек
кти при VIT
T адренал
ліну
отрути та
перед
побічних
х ефектів.
(AA)
Надія на
н те щ о її ступенів
початко
ом VIT
алергічні
є важл
ливим і
реакціії тяжкостті.

VIT
рекомеендується
дорослих
у
пацієнттів
із
ними
системн
реакціяями
на
що
укуси,
зумовллюють
генераллізовані
шкірні
симптооми, якщо
якість
життя
погірш
шується
Пожитттєва VIT
може
бути
рекомеендована
пацієнттам
з
високим
ступенеем ризику
алергії
на
ині
бджоли

поступовво
зменшатться
ііз
часом
або
прии
використтані лиш
ше
симптом
матичних
методів
(наприкл
лад,
АА
А,
антигістаамінних
препараттів
/
глюкокортикостероо
їдів)

Інформ
маці
про
я
дніс
необхід
ть
подальш
ших
візитів до
клінічн
них
алергол
логі
в
для
діагносстик
и
та
лікуван
ння
алергії на
отрути..
Інформ
маці
йні
довідни
ики
для
пацієнттів
та
опікуніів.

вимагаєє
наявноссті
тренуваальних
пристро
оїв

Відсутність знаннь
серед лікарів, у
тому
числлі
клінічни
их
алерголо
огів,
пр о
покази ім
мунотерапіії
отрутами
и при такихх
обставин
нах

Навчан
ння
та
тренуваанн
я лікаарів,
фахівціів з
алергії
Інформ
маці
йні
бюлетені
для
пацієнттів

Часттка
пацієєнтів, яккі
відчу
увають
погір
ршення
колии
ЯЖ,
нна
алергія
отру
уту
обмеежується
лише шкірою
ю,
при VIT
V

та
Освіта
ня
як
навчанн
лікарів,, так і
пацієнттів
Необхід
дно
встановвити
профільь
вартостті
/
вигоди

Нестача
ресурсіів
(професіійних
тта
фінансоввих)
Прихилььність
до
пожиттєввого VIT
T
не
виглядаає
реалістич
чною

Наданн
ня
страховвого
покритття
для
пожитттєво
го VIT
T у
Європі..
Освіта та

Часттка
пацієєнтів, яккі
дотр
римуються
пожи
иттєвих
(або тривалихх,
тобто> 5 роківв)
VIT та часткии
пацієєнтів, яккі

Обладн
нання
спеціал
лізовани
х
центрів
алергії
з
кваліфіковани
м перссоналом
для усп
пішного
проведеення

отрути,,
пацієнттам з дуже
важким
ми
первин
нними
реакціяями
на
укуси (IV клас
Мюллеера або IIIIV
ступеня
відповіідно
до
Ring & Messmer)
та пац
цієнтам із
системн
ними
побічни
ими
ефектам
ми під час
VIT
оскільки
вони
є
основн
ними
факторрами
ризику
рециди
иву.
Рекомеендується
проводдити
попередню
терапію
ю
H1анти
игістамінн
ими
препаратами,
це
оскількки
зменшуує великі
місцевіі реакції
та в деякій мірі
також системні
иятливі
неспри
реакціїї
АА під час і
після
VIT
рекомеендується
тільки
у
пацієнттів,
що
мають
ризик
множин
нних
укусів або з
факторрами

Відсутність знаннь
серед
фахівціів
охорони здоров''я
опередньогго
щодо по
лікуванн
ня
Небажан
ння
пацієнтівв

навчанн
ня
клінічн
них
алергол
логі
в
Освіта
пацієнттів з
точки зору
з
реакції на
укус;
Листівкки
для
пацієнттів,
програм
ми
нагадувван
ня
для
смартфоні
в тощо..

лідовно
посл
перееносять
укусси
видуу
гімен
ноптера

VIT
Заходи
безпеки
и
застосо
овуютьс
я
для
мінімізаації
побічни
их
ефектівв
у
пацієнттів
з
високим
м
ризиком
м

Навчан
ння
медичн
них
працівн
никі
в
та
пацієнттів

Часттка
пацієєнтів з VIT
T,
які отримували
о
и
попеередню
терапію
анти
игістаміним
м
и препаратами

Антигісстамінн
і
преепарати,
що
приймааються
пацієнттами
перед VIT
V

Освіта
медичн
них
працівн
никі
в
та
пацієнттів

Часттка
пацієєнтів
висо
окого
ризи
ику, яким
м
приззначають
внуттрішньом'язз
ово
АА
А
проттягом абоо
післяя VIT

Час наавчання
та трен
нування
лікарів
та
пацієнттів

Додатковві витратии
на систему охоронии
здоров'я

Відсутність знаннь
серед
фахівціів
охорони здоров'я з
питання (не)
призначеення AA
Ризиковаана
поведінк
ка
тта
неправил
льне
розумінн
ня
середд

ризику рецидиву

пацієнтівв

Незваж
жаючи на наявність нових меетодів діаггностики, таких
т
як B
BAT та ELIFAB,
E
більшіссть парам
метрів не можуть тточно відр
різняти паацієнтів, яякі захищені від
майбуттньої ССР, та тих, хтто має риззики. Наразі неможли
иво оцінитти індивіду
уальний
ризик ррецидиву ССР
С з будь--яким із наяявних парааметрів (таб
бл. 5).
м
п ерспектив
ви
Резюмее, огляд дооказів та майбутні
Робочаа група EAA
ACI по VIT
T розробилла ці рекомеендації в раамках ініцііативи EAA
ACI AIT
Guideliines. Реком
мендації було сформоовано шлях
хом офіційн
ного систеематичного
о огляду
та метаааналізу по темі VIT
T (1). Рекоомендації наводять доказові
д
реекомендації щодо
застосуування VIT
T для паціієнтів з ВМ
МР та СС
СР. Підсум
мок керівниицтва навеедено у
Вставц
ці 3, а основвні тези дл
ля лікарів ппервинної медичної допомоги
д
ннаведені у Вставці
4. Рекоомендації повинні
п
мати практиичну цінніссть для всіх
х медичниих працівни
иків, які
беруть участь в менеджмент
м
ті пацієнтівв з HVA.
У цьом
му керівни
ицтві є баагато сферр, де висо
окоякісні докази
д
неддоступні. Основні
О
прогали
ини висвітллені в Табл
лиці 6. Існуує великий
й пробіл у доказах
д
кліінічної ефеектності
VIT у ддітей та піідлітків з рекомендац
р
ціями щонаайменше на
н один клаас нижче, ніж
н для
дорослих у більш
шості сфер. Всупереч анекдотич
чним висно
овкам, велиика кількістть дітей
не переростає аллергічні рееакції на уукуси комаах (15). Ок
крім того, слід врахо
овувати
подальший ефектт VIT у дітей та їх батьків щодо
щ
ЯЖ, пов'язаногго із здоро
ов'ям. У
дорослих існує потреба
п
у дослідженн
д
нях достаттньої потуж
жності дляя оцінки факторів
ф
ризику для неспри
иятливих ефектів
е
підд час VIT аб
бо для нееф
фективностті лікуванн
ня. Існує
також мінімальнаа кількістьь даних у людей пох
хилого віку
у, особливво для пацієнтів з
серцевоо-судинним
ми захворю
юваннями. Крім тогго, потрібн
ні дослідж
ження екон
номічної
ефекти
ивності VIIT. Необх
хідним є визначен
ння біомар
ркерів для
ля прогноззування
ефекти
ивності VIT
T.
Незваж
жаючи на всі
в ці проб
біли, у насс є чіткі до
окази клінічної ефекктивності VIT
V для
пацієнттів з ССР.. Потенцій
йні бар'єрии та сприяяючі факто
ори для ввпроваджен
ння цих
рекомеендацій опи
исані в Таб
блиці 7. Теепер існує потреба в тому, щобб фахівці охорони
о
здоров''я первинноої медично
ої допомогии знали, які пацієнти можуть отрримати виггоду від
VIT, таа щоб меди
ичні праціввники та паацієнти і гр
рупи підтри
имки пацієєнтів розум
міли, що
VIT є ввисокоефекктивним та ймовірно ррентабельн
ним методо
ом лікуванння.
Подякаа
Робочаа група EAA
ACI по VIT
T хотіла б пподякувати
и Stefan Vieeths та Anddreas Bonerrtz за їх
порадуу; Patrizia Bonadonna
B
та
т Axel Traautmann заа експертну
у оцінку оснновних пол
ложень;
всі члеени EAACI, які прок
коментувалли цей поссібник на громадськкому веб-сайті; та
EAACII та ЄС заа проект BM4SIT
B
(ггрант № 601763)
6
у Сьомій ррамковій програмі
п
Європеейського Сооюзу FP7 для
д фінансуування цього керівногго принциппу.
Сприяння
GJ Stuurm та EM
M Varga спільно очоллювали ро
озробку кер
рівництва EAACI по
о VIT і

видавалли рукопис. H Mosb
bech, MB B
Bilò, CA Akdis,
A
D Antolín-Amé
A
érigo, E CiichockaJarosz, R Gawlik, T Jakob, M Kosnik, J Lange, E Mingomataaj, DI Mitssias, M Olleert, JNG
Oude E
Elberink, O Pfaar, C Pitsios,
P
V P
Pravettoni, F Ruë , BA
A Sin, I Aggache, E Angier,
A
S
Arasi, M
MA Calderóón, M Fernaandez-Rivass, S Halken
n, M Jutel, S Lau, A Mu
Muraro, GB Pajno,
P
R
van Reee, G Roberrts, D Ryan
n, R Gerth vvan Wijk були
б
членам
ми робочоїї групи, як
кі брали
участь у розробц
ці керівництва та пер егляді. S Dhami,
D
H Zaman
Z
та A Sheikh надавали
методоологічну підтримку
п
робочій ггрупі. O Spranger був преддставником групи
пацієнттів. Всі аввтори задо
овольняютьь міжнарод
дні критер
рії авторсттва з додаатковою
інформ
мацією в тааблиці S1 онлайн-доддатків. Це керівницттво є частииною Керіввництва
EAACII з імунотеерапії алерггенами, якуу очолює Antonella
A
Muraro
M
та ккоординує Graham
Robertss
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