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1. Куцаров А, Цветкова В. Имунологично гъбно възпаление 

и хроничен риносинуит. ISSN 1312-6997 Международен 

бюлетин по Оториноларингология 2006; бр.2; 46-49.  
 

Резюме 

Хроничният риносинуит е често срещано заболяване. Някои автори смятат, че 

водеща роля за развитието на заболяването имат гъбите от Dematiaceous family.  

Имунологичната реакция, която се развива е с водещо участие на еозинофилни 

клетки. Ние изследвахме в рамките на три месеца 20 болни (възраст от 25 до 72 год., 

от тях 12 жени и 8 мъже) с диагноза хроничен риносинуит без полипоза. При 15 от 

тях  установихме положителна кожно-алергични проби към един или няколко от 

следните родове гъби: Fusarium, Penicillium, Alternaria и Rhizopus и  наличие на 

гъбни хифи и еозинофили при  микроскопското изследване на обработен носен 

секрет  Целта на настоящото проучване е установяване честотата на гъбното 

възпаление при болни с хроничен риносинуит.  

Resume 

Chronic rhinosinusitis is a common disease. Some authors accept the leading role of 

Dematiaceous family fungi. Eosinophil cells take part in the immunological reaction. We 

investigated 20 patients for three months (25 to 72 year old; 12 women and 8 men). All of 

them were with Chronic rhinosinusitis without poliposis. 15 of them were with positive 

prick tests to one or two allergens of  Fusarium, Penicillium, Alternaria , Rhizopus species 

origin. The same patients had  hyphal fragments and eosinophils in hystologycal 

investigation of nasal secretion. The aim of the study is to establish the frequence of fungal 

inflammation in cases of Chronich rhinosinusitis. 

 

2. Куцаров А, Цветкова В. Роля и честота на фунгите от 

fam. Dematiaceous в патогенезата на хроничния 

риносинуит с носна полипоза. ISSN 1312-6997 

Международен бюлетин по Оториноларингология 2006; бр. 

4; 37-41. 

 
Хроничният риносинуит(ХР) е често срещано заболяване. Неговата честота за САЩ 

е 16%, която се оказва по- висока от тази на хипертоничната болест и травматизма. 



През последните 6 години се застъпи хипотезата за водеща роля на фунги от 

Dematiaceous family в патогенезата му.Те се намират във вдишвания въздух и 

попадат върху носната лигавица чрез него. При атопици предизвикват имунологична 

реакция с участието на еозинофилните клетки(Ео). Това именно обяснява голямото 

количество такива клетки открити в носния секрет на болни с ХР. В резултат на 

дегранулацията на Ео отделените токсични протеини предизвикват и поддържат  

възпалителен процес на лигавицата с нарушаване на неината цялост и създаване на 

условия за включване и на бактериите във възпалителния процес. Поникау и сътр. 

доказват присъствието на фунгални елементи в 96% от болните с ХР. Целта на 

нашето проучване е да изследваме болни с ХР и определим честота на гъбната 

инфекция при тях. Тъй като гъбите от горепосоченото семейство са нормални 

сапрофити  върху носната лигавица, ние изследвахме реактивността на кожата към 

определени рoдове чрез прик тест, с което не само доказваме, че се касае за 

имунологична реактивност към тези фунги, но можем да определим и към кои 

родове.  

 
 

3. Куцаров А, Цветкова В. Aлергичният ринит и 

условно патогенните микроорганизми в 

патогенезата на хроничния риносинуит с носна 

полипоза. ISSN 0204-9724  Алергология и Клинична 

Имунология 2007; бр.1; 3-10. 

 
AIM  

The aim of this study was to identify the different fungi: Alternaria, Fusarium, Penicillium, 

Rhizopus through skin prick test in chronic rhinosinusitis patients and to correlate their 

participation in  pathogenesis of chronic inflammatory nose mucous membrane changes. 

MATERIAL AND METHODS 

Two groups of subjects were included: 

- A control group of 10 normal individuals 

- A patient group of twenty-five adult CRS patients (19 males and 6 females from 25 to 75 

year old) was enrolled throughout four months.  

Chronic rhinosinusitis was diagnosed based on medical history, physical exam and CT scan 

data. 

Total IgE measurment was carried out. 

Skin prick test to fungal allergens was performed with all patients and healthy controls. 

RESULTS 

1. Normal control group: 

Skin prick test was negative  

2. Patient group: 

15 (75%) of them were positive to allergens of fungal origin. Eight were positive to Penicillium, 

and seven to Fusarium. 

20% had elevated total IgE 

DISCUSSION 
Recently many discussions arise concerning the role of fungi in CRS. Positive skin prick test to 

one or more fungal allergens in 75% of CRS patients proves the high frequency and role of 

fungi in chronic inflammation pathogenesis. Lack of such reaction in healthy individuals 

suggests a pathologic immune response to saprophytes on nose mucous fungal allergens in CRS 



patients with unknown mechanisms. Profound analyses are necessary concerning role and 

frequency of Dematiaceous family fungi in the pathologic process of chronic nasal cavities 

inflammation. 

 

 

 
 

4. Куцаров А, Джамбазов К, Цветкова В, Гечева С. 

Проучвания върху ролята на гъбите в етиопатогенезата 

на хроничният риносинуит без и с носна полипоза – 

предварително съобщение. ISSN 1312-6997 Международен 

бюлетин по Оториноларингология 2007; бр. 3; 47-50. 

 
Хроничният риносинуит е често срещано заболяване. Някои автори смятат, че 

водеща роля в етиопатогенезата на заболяването имат гъбите от Dematiaceous family.  

Имунологичната реакция, която се развива е с водещо участие на еозинофилни 

клетки. В продължение на 3 месеца изследвахме 50(35 мъже и 15 жени на възраст 18-

72г.) пациента с диагноза ХРС(хроничен риносинуит), разделени съответно на: 30 

без носна полипоза и 20 с носна полипоза  и 10(5 мъже и 5 жени на възраст 20-60г.) 

здрави контроли. Цитологичното изследване на носния секрет  установи следното:  

контролната група наличие на гъби елементи(хифи) при 8 контроли(80%) и липса на 

еозинофили при всички контроли, докато при групата на болните се установи 

наличието на хифи  при 35пациента(70%) и еозинофили при 40(80%)пациента. 

Направените кожно-алергични проби  бяха положителни към един или няколко рода 

при 15(33%) от болните без носна полипоза,  2(4%)пациенти от тези с полипоза и при 

нито една от контролите. Изследването на специфични IgG показа наличие на 

положителни стойности при всички изследвани групи. Контролната група показа 

титър на специфичните антитела от  2,5-30микрогр./мл. Групата на болните 

демонстрира титър на специфични  антителата  значително над този на контролната 

група(над 40микрогр./мл.)  при 35(70%) пациента съответно:17 от тези без полипоза 

и 18 от болните с полипоза . Целта на настоящото проучване е установяване рoлята 

на гъбите в етиопатогенезата на ХРС без и с носна полипоза. 

 

5. Куцаров А. Роля на гъбите в патогенезата на 

хроничния риносинуит. ISSN 1311-4727 GP News 2008; 

Януари; 14-15. 

 

Хроничният риносинуит(CRS) е една от най–честите хронични болести в 

света. То засяга приблизително 15 % от възрастното населението  в 

западните страни [ 1 ]. Възпалителният процес причинява  значителни 

субективни симптоми, които нарушават качеството на живот [ 2 ] . Освен 

това CRS води след себе си до значителни финансови разходи[ 3 ]. Когато 

се съчетава със заболявания на долните дихателни пътища това още 

повече нарушава живота на пациента[ 4 ] . Етиологията на CRS с  или без 
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носна полипоза е  широко дебатирана, а  патофизиологичните аспекти  

остават спорни. Съвременните теории за патогенезата включват сложни 

промени в остеомеаталния комплекс, алергия, инфекция и възпаление. 

Празна е надеждатa, че универсална теория за патогенезата ще бъде 

създадена. Противоречиви доклади се съобщават за  ролята на гъбите в 

етиологията на CRS [5, 6 ] .Присъствието на гъбите е предпоставка, която 

ще се установява и в бъдеще съществува ли  причинно-следствена връзка 

между гъбите и CRS. Също така идентификация на гъбите е решаваща за 

диагнозата и лечението на такъв нов етиологичен обект в развитието на 

заболяването наречено еозинофилен гъбен риносинуит(EFRS). Според 

някои автори, гъбите имат отношение в развитието и поддържането на 

възпалителния процес при почти всички болни с CRS[ 5 ]. Гъбният 

риносинуит (FRS),  се отличава от бактериалния и другите типове 

синуити не само по етиология, но така също по демографско 

разпространение сред  населението, клиничните картина, методите за 

диагностика и лечение, както и по прогноза. Специфичните  хистологични 

критерии  се приложени за да помогнат разграничаването на различните 

форми на FRS, които имат различните клинични характеристики, лечение 

и прогноза [ 8].  

 

6.  Куцаров А. Роля на фунгите в етиопатогенезата на 

хроничния риносинуит. ISSN 1314-0345  Мединфо 2008; бр. 

2;69-70. 

 
Хроничните риносинуити (CRS) са често срещани заболявания. Тяхната честота 

за САЩ е 16%, която е по-висока от тази на хипертоничната болест, артрита и 

травматизма[33]. Заболяването се развива бавно и постепенно в продължение на 

много месеци и години[1]. Поради специфичната симптоматика на това 

заболяване, която не предизвиква тревога и притеснения в болните, те свикват с 

нея и често търсят медицинска помощ късно[2]. Хроничният риносинуит 

нарушава значително качеството на живот на тези пациенти.   

Причините за развитието на това страдание са много и различни.   

През последните години чуждестранни автори споменават за водещото място на 

фунгите в патогенезата на хроничния риносинуит[3].    

Различават се 4 форми на гъбното заболяване[8]:   

1. Мицетом (фунгална топка) - засяга най-често единия максиларен синус при 

пациенти с добре изразен имунитет. Развива се след травма и нараняване. Касае 

се за неинвазивна форма, която не предизвиква значителен имунен 

отговор[11,21].   

2. Алергичен фунгален синуит - алергична реакция към гъби от околната среда[4]. 

  

3. Хроничен безболезнен синуит - при пациенти без смущения в имунитета. 

Напредва с месеци и години. Ха¬ра¬к¬те¬ри¬зи¬ра се с главоболие, прогресиращ 

лицев оток, увреждане на зрението от нахлуването в орбитата. Касае се за 

грануломатозно възпаление. При имунологичен спад - риск от инвазия[20].   
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4. Фулминантен фунгален синуит - при имуносупресирани болни. Има силно 

лизиращо костта действие. Инвазия в орбита и мозък[35].   

 

7. Куцаров А, Стоянов И, Тодорова А, Колева Р, Цветкова В, 

Гечева С. Имунологични, цитологични и алергологични 

проучания върху ролята на фунгите в патогенезата на 

хроничният риносинуит с носна полипоза. ISSN 1312-6997 

Международен бюлетин по Оториноларингология 2008; бр.3; 

26-30. 

 

Хроничният риносинуит(CRS) е една от най–честите хронични болести в света. Тя засяга 

приблизително 15 % от възрастното населението  в западните страни [ 1 ]. 

Възпалителният процес причинява  значителни субективни симптоми, които нарушават 

качеството на живот [ 2 ] . Освен това CRS води след себе си до значителни финансови 

разходи[ 3 ]. Когато се съчетава със заболявания на долните дихателни пътища това още 

повече нарушава живота на пациента[ 4 ] . Според съвременната европейска и 

американска класификации  хроничния риносинуит се разделя на CRS без и с носна 

полипоза. Етиологията на CRS с носна полипоза е  широко дебатирана, а  

патофизиологичните аспекти  остават спорни. Противоречиви доклади се съобщават за  

ролята на гъбите в патогенезата на CRS [5, 6 ] . Присъствието на гъбите е предпоставка, 

която ще се установява и в бъдеще съществува ли  причинно-следствена връзка между 

гъбите и CRS. Според някои автори, гъбите имат отношение в развитието и 

поддържането на възпалителния процес при почти всички болни с CRS[ 5 ]. Гъбният 

риносинуит (FRS),  се отличава от бактериалния и другите типове синуити не само по 

етиология, но така също по демографско разпространение сред  населението, клиничните 

картина, методите за диагностика и лечение, както и по прогноза. Според хипотезата  за 

CRS предложена от Ponikau и сътр през 1999г. [ 5 ]  колонизиращите  назалния секрет 

гъби имат основна роля в патогенезата на CRS. Използвайки чувствителна техника за 

събиране на муцина и култивиране в 93 процента от 101 пациента с CRS са 

демонстрирани положителни гъбни култури в носния муцин. Ограничавайки 

диагностичните критерии до присъствието на гъби, еозинофили, както и разпадни 

продукти от еозинофилната дегранулация са предложени  нови критерии (приложими при 

всички пациенти с ХРС).  

Гъбите са сапрофити, способни да образуват спори и попадат върху носната 

лигавица чрез вдишвания през носа въздух. Ponicau(1999), Braun(2002)  

установяват в 100% присъствието на фунги при здрави контроли. На основата на 

имунологично изследване при болни с алергична бронхопулмонална 

аспергилоза(ABPA) и AFS, Corey и al. [ 9 ] доказват, че се касае за тип І или по-

често тип ІІІ имунна реакция. В алергичният гъбен синуит (AFS) антитела от клас 

IgG, заедно с повишени нива на IgE, могат да бъдат демонстрирани. Така те 

предлагат следното имунологично изследване: общи еозинофили, общи IgЕ, sIgЕ, 

sIgG. През 1998г. сборна група автори [ 10 ] доказали, че при AFS антигенът(гъба), 

IgE и IgG медиирания отговор на повишена чувствителност е с последствие 

еозинофилна възпалителна реакция. В други публикации, Ponikau и al. [ 11 ] 
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променят критериите използвани за диагностиране на AFS от другите форми на 

CRS. На болшинството от пациентите те не успели да установят повишена IgE-

медиирана чувствителност към гъбни антигени. От тези резултати на фона на 

присъствието на еозинофили в алергичния муцин, и липса на тип І имунен отговор 

в болшинството от случаите, те предложили промяна в термина от AFS в 

еозинофилен гъбен риносинуит (EFRS). Аналогични резултати били получени и от 

Braun и al. 

 

 

8. Куцаров А. Принципи на антибактериалната терапия 

на острия и обострения хроничен риносинуит. ISSN 1311-

4727 GP News 2007;  бр. 10; 12-15. 

 
Острият риносинуит представлява възпаление на лигавицата постилаща носа и 

околоносните кухини. Характеризира се с краткотрайно протичаща и завършваща със 

спонтанно или в резултат на лечението пълно възстановяване на лигавицата. 

Продължава по малко от 1 месец. 

Хроничният риносинуит, по правило се явява като последица  на острият, в 

следствие на неправилното му лечение. Съществуват случай, в които е трудно да се 

докаже предхождаща остро възпаление. При хроничния риносинуит настъпват 

трайни и често необратими промени на лигавицата характеризиращи се с оток, 

хипертрофия и повишена  жлезна секреция. Давността на процеса е повече от 3 

месеца(12 седмици)[1]. 

Много често острия риносинуит се предхожда от остра респираторна вирусна 

инфекция(ОРВИ). Под действие на  вирусите възниква увреждане на 

епителните клетки и оток на мукозата с обструкция на изходните отвърстия на 

околоносните кухини. Това от своя страна довежда до нарушение в 

мукоцилиарния клиранс, повишаване вискозитета на носния секрет и неговия 

застой в околоносните кухини. Това създава условие за развитието на 

бактериална инфекция. При продължително персистиране на това състояние 

измененията настъпили в лигавицата могат да станат необратими  и 

заболяването на придобие хроничен характер. Други фактори, предизвикващи 

смутен синусов дренаж (аллергичен ринит, чужди тела в носа, искривена носна 

преграда, травми и т.н.)  също способстват за развитие на риносинуит. 

 
 

9. Куцаров А. Имунологични аспекти в патогенезата 

на острия риносиуит. ISSN 1314-0345  Мединфо 2007; 

бр. 12; 67-70. 

 
Възпалителните процеси на лигавицата на носа и околоносните кухини са едни от 

най-честите заболявания. Те възникват при  инфекции засягащи респираторния 

тракт, алергични заболявания, въздействие на  химически  и други фактори от 



околната среда. Многообразните причини на възпалението довеждат и до различна 

реакция от страна на мукозата. Изключително важно е да се познават  

патогенетините механизми за да се приложи най-адекватното лечение. Още от 

момента на раждането лигавицата на носа е подложена на редица  увреждащи 

фактори: замърсен, горещ, студен, влажен, сух въздух, както и на въздействието от 

вируси, бактерии и гъби. Благодарение на финната координация  във 

взаимодействието на защитните фактори, преминаващия през нoсната кухина въздух 

се овлажнява, затопля и пречиства от вредни екзогенни фактори, които са способни 

да предизвикат болестен процес. 

Основна функция на лигавицата на носа и околоносните кухини е защитата на 

организма от факторите на oбкръжаващата среда, както и подаване  информация  на 

организма за антигенната структура на външната среда. Защитата се осъществява от 

няколко различни фактори. 

Един от тях играещ важна роля, е мукоцилиарния клирънс, чрез който се осигурява 

непрекъснато отстраняване на попадналите върху нея екзогенни субстанции. Тази 

функция се осъществява благодарение на ресничестия епител на лигавицата. 

Ресничките на епителните клетки се движат синхронно. Установено е, че 

увреждането им е на принципа „всичко или нищо”. Ресничестият епител заедно със 

тънкия слой секрет образуват мукоцилиарната транспортна система или т.н. 

мукоцилиарен ескалатор (SzaboE., 1981; Ballinger I., 1983). Тази система  

благодарение на строгата ритмичност на  движението на ресничките обезпечава 

транспорта на секрета с полепналите по нея микроорганизми и други чуждородни 

частици по посока на фаринкса. Така се  осигурява постоянната очистваща функция 

(Puchele G., Aug F., Pham 0., Bertrand A., 1981) 

 
 

10.  Куцаров А. Остър Риносинуит. ISSN 1314-0345  Мединфо 

2008; бр. 3; 46-52. 

  
 Острият риносинуит (обичайно наричан синуит), е лигавично възпаление на 

ретенция на секрет. Възпалението е подостро, когато симптомите персистират  в 

течение на 4-12 седмици; хронично когато симптомите съществуват  >12 седмици. 

 Възпалението има връзка с останалата възпалителна патология на ЛОР органите 

и тази на  долните дихателни пътища и белия дроб. 

ОБЩО ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ 

Не съществуват документирани профилактични мерки 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

 ~1 милиард остри вирусни инфекции на респираторния тракт за година в САЩ, 

като 200 милиона (10%) от тях са свързани  с възпаление, смутен дренаж, задръжка 

на секрет в синусите; ~20 милиона случаи развиват вторично бактериално 

възпаление. 



 Диагнозата остър бактериален риносинуит, се явява 5-та поред причина, 

налагащо предписване на антибиотици, обясняваща 9% от  всички педиатрични и 

21% от всички терапевтични прескрипции на антибиотици в САЩ през 2002. 

 Много от тези диагнози са грешни. 

 
 

11. Куцаров А. Остър риносинуит в детската възраст. ISSN 

1314-0345  Мединфо 2008; бр. 8; 56-62. 

 
Инфекциите на респираторния тракт са едни от най-честите. Не рядко имат сериозни 

последствия [2,3]. Последни данни от центъра за контрол на заболеваемостта сочат, че  

респираторните инфекции {на горни дихателни пътища (ГДП), отити и инфекции на 

долните дихателни пътища (ДДП)} представляват 16% от всички амбулаторни визити при 

лекарите. От всички инфекции на дихателната система, една от най-честите е 

риносинуита. Съгласно National Ambulatory Medical Care Survey [4]  РС се явява петата по 

честота причина за предписване на антибиотици (АБ). Риносинуитът съставлява 9-21% от 

всички педиатрични предписания на АБ за 2002 г. в САЩ [5]. Често респираторните 

инфекции са с вирусна генеза, което обуславя развитието на резистентност на 

респираторните патогени в следствие на неправилното АБ приложение. Неподходящото 

използване на АБ създава трудности за правилното разбиране на патогенезата и 

клиниката на заболяването. Определянето на честотата на различните форми на РС е 

трудно. Реалната честота на РС е  

по-висока, поради факта че не всички болни се обръщат към лекар. Нормално от остър 

РС годишно децата боледуват три до осем пъти. Острия катар на горните дихателни 

пътища (ОКГДП) често представлява един остър риносинуит с или без засягане на 

другите части на горния дихателен тракт. 80% от патологията на дихателната система 

(ДС) представлява РС. Преминаването на острия вирусен РС в бактериален става в 0,2-

2% от всички случаи (20млн.случаи годишно в САЩ) [14]. През 1996г. в САЩ  

лечението на РС  изисква 5,8 млрд. $ годишно. 

 
 

12. Куцаров А, Цветкова В, Стоянов И. Роля на атопията 

към фунги в патогенезата на хроничния риносинуит. 

ISSN 1312-6997  Международен бюлетин по 

Оториноларингология 2008; бр.3; 34-38. 

 
РЕЗЮМЕ 

 

ЦЕЛ 

Целта на това проучване е определяне ролята на атопията към фунгите в патогенезата на 

ХРС. 

За постигане на тази цел  извършихме Кожно-алергични проби към следните родове 

фунги: Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Peniciullum, Mucor и Rhizopus при болни с 

хроничен риносинуит (ХРС) и  при здрави контроли. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

2 групи пациенти бяха включени: 



- Контролна група от 25 здрави индивиди (14 мъже и 11 жени). 

- 100 пациенти с диагноза хроничен риносинуит  (55 мъже и 45 жени на възраст от 

20 до 65 години), бяха проследявани и изследвани в продължение на 3 години. 

Болните са разделени на две подгупи: 70 с ХРС без носна полипоза (НП) и 30 с 

ХРС с носна полипоза. 

Диагнозата е поставена въз основа на анамнеза, физикален преглед и данни от КТ 

изследване на околоносни кухини. 

Skin Prick test към гъбни причинители беше проведен на всички болни и здрави. 

РЕЗУЛТАТИ 

1. Контролна група: 

Skin prick test – позитивен при 2 (8%). 

       2. Група  пациенти: 

При 38 (38%) се установи положителен prick test към един или повече от посочените 

родове. Разпределението в подгрупите е : 30 (42,86%) с ХРС без НП и 8 (26,67%) с ХРС с 

НП.  

ЗAКЛЮЧЕНИЕ 

През последните години много дискусии обсъждат ролята на фунгите при хроничния 

риносинуит. Положителният Skin Prick test към един или няколко родове при 38% от 

болните, доказва високата честота и ролята им в патогенезата на хроничното възпаление. 

Нужни са по-задълбочени проучвания върху ролята и честотата на фунгите от fam. 

Dematiaceous и род Aspergillus в патологичния процес при хроничното възпаление на носа 

и околоносните кухини. 

 

 

ABSTRACT 

 

AIM 

The aim of this study was to identify the different fungi: Alternaria, Аspergillus, Fusarium, 

Penicillium, Mucor and Rhizopus through skin prick test in chronic rhinosinusitis (CRS) 

patients and to correlate their participation in  pathogenesis of chronic inflammatory nose 

mucous membrane changes. 

MATERIAL AND METHODS 

Two groups of subjects were included: 

- A control group of 25 normal individuals (14 males and 11 females from 20 to 65 year 

old) 

- A patient group of 100 adult CRS patients (55 males and 45 females from 20 to 65 year 

old) was enrolled throughout three years. The patient group is separated on two 

subgroups: CRS without nasal polyposis (NP) - 70 patients and  CRS with NP (30 

patients). 

Chronic rhinosinusitis was diagnosed based on medical history, physical exam and CT scan 

data. 

Skin prick test to fungal allergens was performed with all patients and healthy controls. 

 
 

13. Куцаров А. Алергичен ринит и риносинуит. ISSN 1314-0345  

Мединфо 2009; бр. 6; 59-67. 

 
Алергичният ринит е най-честата атопична болест в Съединените щати засяга до 25% от 

възрастните и 40% от децата. Приблизително 80 млн. индивиди имат  симптоми за > 7 

дни за година. В следствие на алергичен ринит в САЩ за година има: 2 милиона загубени  

от училище дни годишно, 6 милиона изгубени работни дни, както и  разходи за лекарства 

над $ 3 милиарда годишно. Симптомите на алергичния ринит са: водниста носна 



секреция, залпово кихане, назалната конгестия, сърбеж  на небцето, конюктивит. Тези 

симптоми възникват при излагането на алергени, към които пациентът е бил 

сенcибилизиран.  

Алергичният ринит се разделя на сезонния, предизвикан от дървесни алергени, трева, 

плевелни полени и гъбични спори, и целогодишен алергичен ринит, който се индуцирана 

от прах, гъбични спори, животни и хлебарки. При сезонният алергичен ринит, 

симптомите се повтарят по едно и същото време всяка година, съответстващо на цъфтежа 

на дърветата. Симптомите на целогодишния алергичен ринит и риносинуит са склонни да 

бъдат по-малко тежки от тези на сезонния алергичен риносинуит, като назалната 

конгестия често е основният симптом, но кихане, ринореята, сърбеж в очите, носа и 

гърлото  също могат да са налични.  

Най-рядко алергичният ринит засяга децата под 5 години. Пика на заболяването е в 

началото на училищната възраст, но може да се изяви и в по-напреднала възраст особено 

след 50 години. 

 

14. Kutsarov A and all. Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis 

- The Role of Aspergilusand Dematiaceous Family Fungi in 

Pathogenesis ISSN 1333-9451  Acta Clinica Croatica - Vol. 48 / No. 1 

Zagreb, March 2009; 91-92. – IF 1,1 

 
Abstract 

Chronic rhinosinusitis is a common disease. Some authors accept the leading role of Aspergillus 

and Dematiaceous family fungi in its pathogenesis. Eosinophils are major actors in the immune 

reaction. The aim of the study is to determine  the role of Aspergillus and Dematiaceous family 

fungi  in pathogenesis of CRS with nasal polyposis. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

 In the course of 4 months we examined 34 patients (20 females and 14 males) (40-65 year old) 

with chronic rhinosinusitis (CRS) with nasal polyposis and 20 (12 females and 8 males) (40-65 

year old)controls. Nasal secret was taken from all patients and controls for cytological exam. 

Skin prick test and sIgG to fungal allergens (Аspergillus, Аlternaria, Fusarium, Rhizopus, 

Реnicillium и Мucor) was performed with all patients and healthy controls.  

RESULTS 

Cytologic examination of nasal smear showed: presence of fungal elements (hyphies) in 8 

controls (80%) and lack of eosinophils in all control subjects, while 24 patients had fungal 

elements (70,58%) and eosinophils in 27 (79,4%) of them. Skin prick tests were positive to one 

or several fungal types in 4 (11,8%) of patients with poliposis and none of the control group. 

Examination of sera for specific IgG was positive in all groups. In the control group the titre of 

specific antibodies was 2,5-40 µg/ml while in the patients group the titre was significantly 

higher (>40 µg/ml) – in 28 (82,4%) patients respectively. 

 

 

 



DISCUSSION 

 

The aim of this study is to determine  the role of fungi in pathogenesis of CRS with poliposis. 

 

Key words: fungi, saprophit, chronic rhinosinusitis, fungal sinusitis, eosinophilic fungal 

rhinosinusitis 

 

 

 

15. Куцаров А. Аспекти в диагностиката и 

лечението на алергичния ринит. ISSN 1314-0345  

Мединфо 2010;бр. 2; 45-50. 

 
Алергичният ринит е системно заболяване, дължащо се на абнормна реакция към 

инхалаторни субстанции в предразположени индивиди. Неговата честота през последните 

години непрекъснато нараства, което се обуславя от съвременния начин на живот. 

Заболяването има пряко негативно влияние върху качеството на живот на болния и тясна 

връзка с цялата възпалителна и невъзпалителна дихателна патология. Поради широкото 

разпространение и трудностите в лечението му,  днес заболяването  е обект на 

мултидисциплинарен интерес (педиатри, алерголози, оториноларинголози, пулмолози, 

общо практикуващи лекари). 

Целта на настоящия литературен обзор е да даде съвременните концепции за 

етиопатогенезата, диагностиката и лечението на алергичния ринит от гледна точка на 

оториноларинголога.  

 

16.Куцаров А. Неалергични ринити-видове, диагностика 

и лечение. ISSN 1314-0345  Мединфо 2010; бр. 3; 56-60. 

 
Ринитът е възпалителен процес на лигавицата на носа, характеризиращ се с 

два или повече назални симптоми като: запушване на носа, ринорея, 

кихане или увреждане на обонянието за повече от един час на ден. 

Съществуват различни форми на ринита. Най-общо се обособяват три 

основни категории:   

1. Инфекциозни ринити   

2. Алергични ринити   

3. Неалергични ринити.   

Алергичният ринит се дефинира като имунологична реакция на носната 

лигавица в отговор на различни антигени, съпроводена с продукция на 

имуноглобулин Е (IgE).   

Неалергичният ринит се характеризира със сходна с тази на алергичния 

ринит симптоматика при липса на положителни за алергия проби. 

Съществуват много термини, характеризиращи неалергичния ринит 

(вазомоторен, съдов, хроничен и неинфекциозен персистиращ неалергичен 

ринит).   

За разбирането на патогенезата на неалергичните ринити е необходимо 



кратко припомняне на физиологията на носа. Основните функции на 

носната лигавица са: терморегулаторна, обонятелна, овлажняване и 

филтриране на вдишвания въздух и защита. Лигавицата на носа е покрита с 

IgA, протеини и ензими, които повишават резистентността й към 

инфекции. За защитната функция на носната лигавица съществено спомага 

и мукоцилиарната транспортна система. Последната включва цилиарния 

епител, чийто реснички извършват движения с честота от 10-15 удара в 

минута и назалния секрет, продуциран от субмукозните жлези в количество 

от 2.5 до 7.5 ml в минута.   

Епидемиологичният преглед показва, че до 10% от населението на САЩ е 

засегнато от ринит. Това са 58 милиона американци с алергичен ринит и 

още 19 милиона с неалергичен ринит. Въпреки това, заболяването остава 

хиподиагностицирано, като за САЩ съотношението диагностициран 

алергичен към неалергичен ринит е равно.   

Най-честите усложнения на неалергичния ринит (NAR) са сходни с тези 

при алергичен ринит. Това са: риносинуит, катар (дисфункция) на 

Евстахиевата тръба, хронично възпаление на средното ухо и аносмия.   

Всички тези усложнения водят до затруднена работоспособност и чести 

визити при лекар (САЩ). Освен това лечението, което често е 

продължително, води до нежелани реакции, като сънливост, епистаксис и 

сухота в носа. 

 
 

17. Куцаров А. Съвременни аспекти в диагностиката и 

лечението на средния отит. ISSN 1314-0345   Мединфо 

2011; бр. 2; 55-62. 

 
Инфекциите на ухото и неговите последствия са поразявали човечеството от 

древни времена.   

За първи път са описани от Хипократ в 450 г. пр. Хр. Тази нозологична единица 

продължава да бъде един от трудните медицински проблеми на детството, като 

същевременно e водеща причина за загуба на слуха в тази възрастова група. Смята 

се, че 70% от децата ще имат един или повече епизоди на възпаление на средното 

ухо (otitis media - ОМ) от третия месец до първата година. Този болестен процес 

няма възрастови граници, но възниква главно при деца от периода на раждането 

до около 7-ата година, след което честотата му постепенно намалява. Той се среща 

еднакво при мъжете и жените.   

Расово разпространение съществува, като с по-висока честота се среща при 

специфични групи в САЩ, Аляска, Канада и Австралия. Важен епидемиологичен 

фактор е по-високата честота на ОМ при децата, посещаващи детски заведения. 

Съществува сезонна вариация (по-често през есента и зимата и по-рядко през 

пролетта и лятото), както и генетична предразположеност към тази инфекция. 

Други епидемиологични проучвания сочат по-ниска честота и продължителност 

на ОМ при кърмените деца и по-висока честота при изкуствено хранените деца.   

Анатомични аномалии, като цепка на небцето, други краниофациални аномалии, 

както и вродена и придобита имунна недостатъчност също са предразполагащи 



фактори. Един от най-ранните признаци на синдрома на придобита имунна 

недостатъчност (СПИН) при кърмачета е повтарящи се епизоди на ОМ. Това се 

наблюдава в повече от 50% от новородените със СПИН.    

За съжаление, много опити са правени да се даде определение на този 

възпалителен процес, засягащ средното ухо. Това е довело до объркване и липса 

на единно мнение.   

Направен е опит да се стандартизира номенклатурата в началото на 1980 г. Отитът 

представлява възпалителен процес на тъпанчевата кухина, без значение каква е 

причината и патогенезата на процеса. Изливът в средното ухо е течност, дължаща 

се на OM. Той може да бъде серозен (воднист, тънък), слузен (лепкав, дебел) или 

гноен (гной). В зависимост от продължителността на възпалителния процес, 

отитът бива остър (от 0 до 3 седмици), подостър (3 до 12 седмици) и хроничен.  

 
 

18. Куцаров А. Катар на евстахиевата тръба. ISSN 1314-0345  

Мединфо 2011; бр. 3; 42-46. 
 

Катарът на евстахиевата тръба представлява запушване на последната, водещо до 

затрудненото й отваряне и/или затваряне вследствие на промени в налягането в средното 

ухо или извън него. Той бива остър и хроничен. 

Острият катар възниква при наличие на бързо настъпващи промени в налягането (напр. 

пътуване със самолет, гмуркане) или остро възпаление на горните дихателни пътища 

(напр. остри катари на горните дихателни пътища, риносинуит). Хроничният катар води 

до отрицателно налягане в средното ухо, ретракция на тъпанчевата мембрана, хроничен 

серозен отит, адхезивен среден отит, хроничен среден отит. 

Най-често катарът на евстахиевата тръба засяга децата под 5-годишна възраст. 

Обикновено честотата му намалява с възрастта, но може да продължи и в зряла възраст 

при някои пациенти. Може да се развие вследствие на остри катари на горните дихателни 

пътища (ОКГДП), аденоидни вегетации, алергичен ринит, гастро-езофагеална рефлуксна 

болест (ГЕРБ) и др. 

 

19. Стоянов И, Маринов Ц,  Куцаров А. Патогенеза на ОБРС 

Национален Консенсус за Диагностика и Медикаментозно 

Лечение на Острия Бактериален Риносинуит 2007; 19-22. 

 
Патогенеза на ОБРС 

 Бактериалният синуит е възпаление на лигавицата на параназалните синуси причинен от 

прекомерно размножаване на бактерии  в условията на затворена кухина(1).Острия 

бактериален риносинуит /ОБРС / най-често се предхожда от вирусна инфекция на горния 

респираторен тракт . Алергия, травма или други неблагоприятни фактори на околната 

среда, които водят до възпаление на носа и околоносните кухини могат също да 

предразположат индивида към развитие на ОБРС. 

 Предразполагащи фактори за развитието на синуит(2): 

1. Предхождаща вирусна инфекция на г.д.п. 

2. Съпътстваща стрептококова от група А инфекция 



3. Алергичен ринит 

4. Замърсители на околоната среда /дим/ 

5. Зъбна инфекция или екстракция 

6. Хормонални промени 

7. Ятрогенни фактори /механична вентилация, назогастрална тръба, носна тампонада/ 

8. Анатомични варианти /тонзиларна и аденоидна хипертрофия, девииран септум, носни 

полипи, цепка на небцето, пародоксално извита средна носна конха/ 

9. Плуване 

10. Секреторни нарушения /напр. кистична фиброза/ 

11. Синдром на неподвижните цилии. 

12. Неефективен мукоцилиарен клирънс, вседствие на цилиарни стуктурни аномалии 

/синдром на Kartagener/ 

13. Бронхиектазии 

14. Астма 

15. Незряла имунна система и имунодефицитни състояния 

16. Травма 

17. Баротравма 

Приблизително 50% от острите респираторни инфекции на г.д.п. са причинени от 

човешки риновирус. Останалите вируси които предизвикват риросинуити са коронавирус, 

инфлуенца А и Б вируси, параинфлуенца вирус, респираторно-синцитиален вирус, 

аденовирус и ентеровирус(3). 

 Човешкият риновирус и коронавируса не предизвикват големи епителни увреждания, 

докато инфлуенца и аденовирусите причиняват значителни поражения на носния 

епител(4).  

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РЕАКЦИИТЕ ВОДЕЩИ ДО ВЪЗПАЛЕНИЕ: 

Вирусите, прикрепвайки се към епителните клетки предизвикват отделяне на хистамин, 

брадикинин, цитокини като интерлевкини, туморнекрозис фактор-алфа и левкотриен С4. 

Вирусите имат  съществен супресивен ефект върху функциите на неутрофилите като 

намалена адхезивна, хемотаксична, фагоцитарна оксидативна, секреторна и бактерицидна 

функции. Вирусите също така супресират функциите на макрофагите и лимфоцитите. 

Всичко това води до увреждане на клетките на покривния епител. Увредените клетки 

отделят БАВ ( биологично активни вещества), с основен представител хистамина. 

Провъзпалителните биологични  фактори привличат лимфоцитите. Те достигат до 

огнището чрез екстравазация в следствие на повишената съдова проницаемост(5). В 

огнището се увеличава количеството на клетките т.е настъпва клетъчна инфилтрация(6). 

Тъканите са пропити с ексудат, който води до оток(7). Взаймодействието на клетъчните 



елементи в огнището на възпалението води до синтез на имуноглобулини, интерферон, 

водещи до обратно развитие на възпалението(8). 

Вирусите и бактериите  се свързват с рецепторните клетки на мукозата или с антиген 
представящите клетки (АПК). Последва представяне на антигена (Аг) на специализирани 
клетки по повърхността. Тази функция се изпълнява от дендритните клетки. АПК, които 
са и Т-лимфоците трябва да имат на повърхността си молекули от Главен комплекс на 
тъканната съвместимост (ГКТС) клас ІІ(9). В следствие на Аг стимулация настъпва 
дегранулация на мастоцитите и освобождаване на хистамин. Хистаминът дразни 
нервните окончания и предизвиква кихане, вазодилатация и повишена съдова 
проницаемост, които водят до тъканен оток(13). Инфилтрираните с мастоцити и 
макрофаги тъкани се заселват и от полиморфонуклеарни левкоцити, които постъпват в 
огнището на възпаление от кръвта. Прeдаването на информацията за Аг между клетките 
става чрез нискомолекулни белтъци наричащи се цитокини. Към цитокините се отнасят 
колонии стимулиращи фактори, интерлевкини, интерферони, некротични фактори. АПК 
синтезират Ил-1, който стимулира Т-хелперите(Тh) за продукция на Ил-2. Ил-2 , 
секретиращите Т-хелпери действат само на тези клетки, които съдържат съответния 
рецептор(10). Ил-2 е известен като фактор на Т-лимфоцитния разстеж(8). Продуцираният 
от Тh-2 лимфоцити, Ил-4 и Ил-13 стимулират В-клетките за продукция на Иг-Е, който се 
свързва с рецепторите на тъканните мастоцити и базофили, циркулиращи в кръвта(9). Ил-
3 и Ил-5 и колоний стимулиращите фактори предизвикват миграция на Ео в тъканите, 
регулират жизненността на Ео, като всичко това способства за прехода на острото 
възпаление в хронично(11). Някои В-лимфоцити не се диференциират в Иг-продуциращи 
плазматични клетки , а се трансформират в В-паметови клетки. Те са отговорни за 
вторичния имунен отговор(12). Нарушеният метаболизъм води до натрупване на 
простагландини и левкотриени, които по своето провъзпалително действие превъзхождат 
това на хистамина. Те довеждат до болката, повишена жлезна секреция, хемотаксиса на 
полиморфонуклеарните левкоцити, повишената съдова проницаемост. Левкотриените 
водят до агрегация на неутрофилите, освобождаване от тях на протеази и образуване на 
супероксидази. Привличат също така Ео, повишават секрецията на жлезите и понижават 
мукоцилиарния клирънс(7,8,9). 
 
 
 

20. Куцаров А. Алергенна имунотерапия на алергичния ринит. 

Ринологични аспекти за диагностика и лечение на алергичния 

ринит 2009; 57-60. 

 
Резюме: Авторски колектив  разработва консенсус относно съвременни концепции за 

диагностиката и лечението на алергичния ринит. Авторът подробно разглежда  

алергенната имунотерапията на алергичния ринит. 

 
 

21. Куцаров А. Алергичен фунгиален риносинуит. Съвременни 

концепции за консервативно лечение на хроничния риносинуит 

2012; 29-38. 

 
АЛЕРГИЧЕН ФУНГИАЛЕН РИНОСИНУИТ 

Алергичният фунгиален риносинуит (AFS) е добре изучено заболяване, 

благодарение на клинико-патологични изследвания и признато в САЩ 

като форма на хроничен риносинуит (ХРС) с носна полипоза. AFS е открит 

за първи път като самостоятелно заболяване, характеризиращо се с де- 

бел и тъмен (черен) секрет изпълващ параназалните синусите на някои 

пациенти, наподобяващо бронхо-пулмоналната аспергилоза (17,30,35). 

Елементи от диагностиката и лечението на AFS все още будят противоре- 



чия, въпреки многото години на изследване на това заболяване. 

Широко приет критерий за диагностицирането на AFS е “алергичния 

муцин”. Въпреки това, някои изследователи отбелязват, че в някои случаи 

в алергичния муцин, отстранен от синусите не се установяват фунгиал- 

ни елементи. Тези случаи се означават като “AFS-подобенсиндром”(1,6). 

Ferguson (11) предлага терминът “еозинофилен муцин риносинуит” 

(EMRS), които да описва случаи, в който фунги не се идентифицират ци- 

тологично. При някои пациенти с клинични характеристики на AFS, може 

да има фунгиални елементи в алергичния муцин, но да липсва алергия 

към тях(32). В доклада на Ponikau и сътр. (33) предполага, че повечето, 

ако не всички пациенти с хроничен риносинуит имат свръхчувствител- 

ност към фунгите, което може да бъде доказано при изследване на носен 

секрет. AFS е хиподиагностицирано заболяване, поради клиничното му 

сходството с другите форми на ХРС. Това наложи в САЩ да се създаде под- 

ходяща класификация на ХРС с носна полипоза. 

Клинико-патологичното разграничаване на AFS от други форми на EMRS 

изисква по-задълбочени проучвания. Алергията може би не е единстве- 

на причина за развитието на AFS. Други механизми, като имунологични, 

анатомични и физически фактори са необходими за AFS (26). Съществуват 

все още много нерешени въпроси относно класификация, патогенезата и 

диагнозата на AFS, което има важно значение за правилното лечението. 

Лечебния подход в момента е много противоречив, като правилното ле- 

чение до голяма степен зависи от създаване на по-добри методи за отди- 

ференциирането на AFS от други форми на ХРС с носна полипоза. 

 

 

22. Куцаров А. Аденоидни вегетации- диагностика 

и терапевтичен подход. ISSN 1314-0345  

Мединфо2012, бр.8; 30-33. 

 
Фарингеалната тонзила, като част  от лимфоидния гърлен пръстен на Валдайер- 

Пирогов, изпълнява всички свойства на имунокомпетентен орган. Това включва 

важни защитни и имунологични функции при адаптацията на организма към 

факторите на околната среда. При определени условия възниква лимфоцитарно-

лимфобластна хиперплазия наричана аденоидни вегетации. Най-често засяга 

децата между 2 и 10 години. Засягат се еднакво често двата пола. Честота е 3,5-8% 

от децата. Липсата на адекватно лечение, в следствие на повтарящи се 

възпалителни процеси на дихателната система, довежда до развитие на трайна 

хиперплазия. Тя се манифестира  с патологични  изменения, както в ЛОР органите, 

така и в други органи и системи. 

За предотвратяване на патологична хиперплазия на фарингеалната тонзила е 

необходимо да се прилагат профилактични мерки. Те включват превенция от най-

чести респираторни инфекции, закаляване, повишаване на имунологичната 

реактивност на детския организъм, както и ранна диагностика с рационална 

терапия на възпалителнита заболявания на дихателните пътища. 

 

 



23. Куцаров А. Роля на физиологичните носни разтвори в 

лечението на синоназалните заболявания. ISSN 1314-0345   

Мединфо 2012, бр. 12; 25-28. 

 
Сино-назалните болести включват хроничния риносинуит(ХРС), алергичния ринит и 

остри вирусни инфекции на горните дихателни пътища(ОКГДП). Тези заболявания 

съставляват съществена част от човешката патология. Установено е, че ХРС е втората по 

честота хронична болест в САЩ след aртериалната хипертония, засягаща 13% от 

населението. ХРС е най-честата хронична болест при млади(до 45г.) индивиди [4,5].  

Алергичния ринит е най-честата алергична болест, с непрекъснато нарастваща честота 

през последното десетилетие [5]. Счита се че честотата му към момента е 10-45% [2].  

ОКГДП са най-честата  остра респираторна болест. От нея боледуват както децата, така и 

възрасните. Годишно в САЩ се отчитат 1 млрд. инфекции. При децата честота е 6 до 12 

пъти в годината, при възрасните 2-3 пъти. Най-често се причинява от вируси (около 200 

вида) , предимно от рино (30-35%), коксаки и адено вируси, респиратор-синцитиален 

вирус, параинфлуенца и др.[2]. Установено е, че незначителна част от катарите се 

усложняват с бактериална суперинфекция. Така например  остър бактериален риносинуит 

може да се развие в 0,5-2% от всички ОКГДП[5]. 

Независимо от причините(микроби, алергени, иританти и други) за възникване на 

заболяванията  в носната лигавица настъпват редица патологични промени. Настъпва 

увреждане на ресничестия епител, нарушена  продукцията на  носен секрета, с промени в 

съотношението на съставките му зол : гел . Това води до нарушен муко-цилиарния 

транспорт, ретенция на секрети в носните ходове и развитие на възпаление и/или 

инфекция[5]. 

Терапията както на острата,  така и  на хроничната  сино-назална патология   включва 

редица симптоматични средства. Целта на симптоматичното лечение е да  подтисне и/или 

ликвидира възпалителния процес,  да намали отока, да  подобри отделянето на 

задържания в носните ходове секрет[5]. 

Това са противовъзпалителни средства, локални и орални деконгестанти, солеви 

разтвори, антихистамини, муколитици, орални или локални антихистамини и др[5]. 

 
 

24. Куцаров А. Място на носните промивки в лечението на 

заболяванията на носа и околоносните кухини. ISSN 1312-

6997  Международен Бюлетин по ОРЛ 2012; бр. 3, 36-42. 
 

A B S T R A C T 

 

Objective: This review examines the literature regarding nasal saline irrigation in the 

management ofsinonasal disease. We explore the various properties of nasal irrigation solutions 

and their effects on nasal symptoms. 

Data Sources: English-language studies identified from MEDLINE and the Cochrane Central 

Register of Controlled Trials. 



Study Selections: Randomized, controlled trials (RCTs), prospective controlled and 

comparative studies, and observational studies reporting on the indications, efficacy, and safety 

of nasal saline irrigation. 

Results: Nasal saline irrigation has often been used as both a solo and an adjunctive treatment in 

sinonasal diseases, including allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis. Nasal saline irrigation 

has contributed to a reduction of inflammation as well as relief of nasal symptoms. Identifying 

the optimal technique is hampered by the fact that studies have employed various delivery 

devices and saline compositions, which subsequently have demonstrated different effects on 

mucus clearance, ciliary beat activity, and inflammatory mediators. 

Conclusion: Overall, the data appear to demonstrate  clinical benefit to nasal saline irrigation. 

Nasal saline irrigation is well tolerated, with side effects. Further definitive studies are needed to 

optimize efficacy. 

 
 

25. Куцаров А. Локален алергичен ринит. ISSN 1314-0345  

Мединфо 2013, бр. 3; 17-22. 

 
Към настоящият момент се счита, че алергичният ринит е системно заболяване, дължащо 

се на абнормна реакция към инхалаторни субстанции в предразположени индивиди. 

Неговата честота през последните години непрекъснато нараства, което се обуславя от 

съвремения начин на живот. Заболяването има пряко негативно влияние върху качеството 

на живот на болния и тясна връзка с  възпалителната и невъзпалителна дихателна 

патология. Поради широкото разпространение,  трудностите в диагностиката и лечението 

му, днес заболяването  е обект на мултидисциплинарен интерес (педиатри, алерголози, 

оториноларинголози, пулмолози, общо практикуващи лекари).  

Локален алергичен ринит (ЛАР) е локализирана в/у носната лигавица алергична реакция, 

при липса на системна атопия. Характеризира се с 

производство на специфични IgE (сИгЕ) антитела, TH2 възпалителен отговор  и 

положителни назални провокациони проби към аероалергени. Въпреки, че 

разпространението на тази форма на алергичен ринит не е напълно установена към 

настоящия момент се счита, че не малък брой от пациентите с  неалергичен и/или 

идиопатичен ринит са с ЛАР.  

Най-честите алергени, предизвикващи ЛАР са микрокърлежите на домашния прах, трева,  

маслинови полени и др. 

При пациенти с ЛАР, кожно-алергичните тестове и определянето на серум сИгЕ  са 

отрицателни. За поставянето на диагнозата важен елемент имат провокационите проби и 

откриването на сИгЕ в носния секрет.   

 

26. Куцаров А. Остри респираторни инфеции в детската 

възраст- рационална терапия. ISSN 1314-0345  Мединфо 2013, 

бр. 10; 7-11. 

 
Заболяванията на ушите, носа и гърлото заемат значителна честота в ранната детска 

възраст. Анатомичната и функционална свързаност на УНГ органите, налага задълбочен 

диагностичен и адекватен лечебен подход. В основата на заболяванията лежат носната и 



фарингеални лигавици. Ринитът е възпалителен процес на лигавицата на носа протичащ 

със следните симптоми: затруднено носно дишане, ринорея, кихане и сърбеж. При някои 

пациенти може да протича атипично с кашлица и хъркане по време на сън.  

Етиологичната класификация на ринита го разделя на : алергичен; инфекциозен и 

неалергичен, неинфекциозен.  

Алергичният ринит протича със специфичен ИгЕ медииран отговор към инхалаторни 

алергени. Честота му през последните десетилетия нараства, но епидемиологичните 

данни сочат, най-вече след 6-7 год. (8,5%). и най-висока честота към 13-14г.(15%).  

Съвременните социално-икономически условия обуславят преобладаване на 

инфекциозния (вирусен, бактериален) ринит в ранната детска възраст. 

 
 

27. Куцаров А. Алергичен ринит- от теорията към 

практиката. ISSN 1314-0345  Мединфо 2013, бр. 11; 51-57. 

 
Риносинуитът е едно от най-често срещаните заболявания, оказващо негативно влияние 

в/у качеството на живот на болния и е свързано с високи разходи за лечение. Дефинира се 

като възпаление на лигавицата на носа и околоносните кухини, характеризиращо се с 

назалната конгестия, ринорея, кихане и сърбеж в носа. Терминът rhinosinuitis е въведен, 

защото е установено засягане на лигавицата на околоносните кухини при остри ринити в 

повече от 90% от случаите чрез КТ изследване. Риносинуитът се разделя на : алергичен 

(43%), неалергичен (23%) , смесен(34%). 

Целта на настоящия литературен обзор да даде съвременните концепции за  

диагностиката и лечението на алергичния ринит. 

 

28. Куцаров А. Остри респираторни инфекции. Минало и 

настояще. ISSN 1314-7109  Меdical Мagazine 2014, бр. 1; 56-59. 

 
Инфекциите на дихателната система са една от най-честите патологии засягаща човека. 

Разпространани са във всички възрастови групи. Пикът на забоеваемостта е  в есенно-

зимния сезон. Това се обуславя от повишената устойчивост на причинтелите при ниски 

температури, затворените колективи и др. Редица епидемиологични проучвание сочат, че 

децата поледуват 6-10 пъти/ годишно, възрасните 2-4 пъти. През последните десетилетия 

заболеваемостта нараства. Лечението особено в детската възраст, среща редица 

трудности. Тези факти се обуславят от редица социално-икономически условия, свободен 

достъп на пациента до медикаменти, алергизации, хранене, стрес и др. 

Настоящият обзор цели да представи съвременните концепции относно етиологията, 

клиниката, диагностиката и лечението на инекциите на дихателната система. 

 

 

 



29. Куцаров А. Съвременните алергии и ролята им в 

патологията на дихателната система. ISSN 1314-0345  

Мединфо 2014, бр. 3; 26-34. 

 
Алергичният ринит е най-честата атопична болест. Към днешна дата се счита,че  засяга  

25% -40% от популацията. Характеризира се с: патологична носна секреция, кихане, 

назалната конгестия, сърбеж и др.  Симптомите възникват при излагането на алергени, 

към които пациентът е бил сензибилизиран.  Класическата клинична картина е 

характерна повече за интермитиращия и по малко за персистиращия алергичен ринит. 

Често протича паралелно с хроничен риносинуит (65%), хроничен серозен среден отит 

(50%), бронхиална астма (87%) и др. В миналото  алергичният ринит, се приемаше като 

системна болест и основен диагностичен тест беше кожно-алегичните проби (КАП). През 

последните години се натрупаха данни за т.н. локален алергичен ринит, протичащ с 

клиничната картина на класическия , но с отрицателни КАП проби. Към днешната дата се 

счита, че засяга 25% от популацията и 47% от пациентите с неалергичен ринит. Всички 

тези данни налагат преразглеждане на диагностиката и терапевтичния подход на 

алергичния ринит.  

 

30. Куцаров А. Остри и обострени хронични 

аденоидити. ISSN 1314-0345  Мединфо 2014, бр. 3; 42-44. 

 
Болестите на  лимфоидният гърлен пръстен заемат първо място по отношение на 

разпространението на УНГ болести в детската възраст. Почти всяко дете най-малко 

веднъж в живота си, страда от остро вирусно заболяване с възпалителни промени в 

структурите на сливиците на фаринкса. Основният проблем пред  УНГ лекари са 

хронични възпалителни заболявания на  лимфоидния гърлен пръстен. За съжаление 

липсват надежни статистически данни  за честотота им. Факт е, че честота им през 

последните десетилетия нараства, обусловено от променения социално-икономически 

живот. 

През последните години се промени гледната точка към проблема с 

хронична патология на фарингеалната тонзила. През предходното 

десетилетие, основният акцент бе върху персистиращата хипертрофия на 

фарингеалнта тонзила. Основен елемент в патогенезата на хронична 

патология  на фаринкса се считаше, че е назофарингеалната обструкция и  

предизвикваната в следствие на това патологично респирация през устата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.  Куцаров А. Хроничен риносинуит с носна полипоза- 

роля на еозинофилното възпаление. ISSN 1314-7109  

Меdical Мagazine 2014, бр. 6; 16-18. 

 
По данни на EPOS [1, 2], честота на ХРС с носна полипоза в последните 10г. се е 

увеличила с 2 до 4%. Тези факти са стимул за задълбучено изучаване, възпалителния 

процес на носната лигавица – клетъчен и молекулярен.  

За съжаление, към този етап е трудно да се определи еднозначно причината за нарастване 

честотата на патологията на ЛОР органите и ХРС с носна полипоза. В този контекст една 

от основните причини е променената околна среда с целия комплекс от отрицателни 

фактори, въздействащи върху човека (променен състав на въздуха, битови условия, 

хранене и др.) [1].  

Понятието «полип» произлиза от гръцката дума «polypous»,  което означава «многокрак». 

Носните полипи не представляват болест, а  обективна находка  резултат от влиянието на 

комплекс от  патогенетични механизми, които възникват при незначителен процент от 

възрастното население. Ендоскопски и хистологични изследвания показват, че назалните 

полипи възникват в резултат на доброкачествено възпаление, акумулация на 

екстрацелуларна течност, мукозно и субмукозно възпаление в носните и околоносни 

кухини[3].  

Носните полипи  най-често се развиват при хора в средна възраст, но се установяват и в 

детскта възраст в съчетание с муковисцидоза или синдром на Картагенер. В напреднала 

възраст носната полипоза се асоциира с хроничен риносинуит. Сред хората в средна 

възраст най-често се засяга трудоспособната възраст от 25–35 години. Мъжете страдат 

два пъти по често от жените [4]. Пациентите с носна полипоза са 5% от посетилите УНГ 

кабинети и  4% от визитите при алерголози [5]. Тези данни са статиситически за 

клинично манифестните форми на носната полипоза, а не на реалната честота, която 

вероятно е много по висока. Според световната статистика честотата на носната полипоза  

е от 1 до 4,3% [6]. Тази честота е съпоставима с тази на бронхиалната астма, захарния 

диабет или хроничната обструктивна белодробна болест. Интересен е факта, че носни 

полипи са установени в     30–40%  от аутопсираните пациенти, които приживе са били 

без оплаквания  [7].  

 
 
 

32. Куцаров А, Божинова П. Ангина-етиология, 

диагностика и терапевтичен подход. ISSN 1314-0345  

Мединфо 2015, бр. 3; 46-52. 

 
Остър тозилофарингит (ангина) се диагностицира в 1% до 2% от всички пациенти 

посещаващи лекарските кабинети. 

Причинява се от разнообразни инфекциозни агенти, най-често вируси. Приблизително 5% 

до 15% от възрастните случаи и 15% до 30% от педиатричните случаи са причинени от 

бета-хемолитични стрептококи от група А (GABHS). Правилната диагноза и лечение на 

GABHS  е особено важна за предотвратяване на ревматизъм и / или други гнойни 

усложнения, както и за бързо възстановяване и  предотвратяване  разпространението на 

инфекцията. 

По-голямата част от пациентите с остър тонзилофарингит (с вирусна етиологолия) 

страдат от самоограничаващо се заболяване, за което е необходимо симптоматично 



лечение.  Антибиотично лечение се налага само при  пациенти с  бактериална инфекция 

на фаринкса. 

В настояще време с оглед на увеличаващата се антибактериална резистентност, резултат 

от свръх изписването на антибактериални средства,поставянето на своевременна и точна 

диагноза е особено важно. 

Предписването на антибиотици, базирано единствено на анамнеза и обективен преглед,  

без да се извърши бърз стрептококов тест  е неразумно. 

 

33. Божинова П,  Куцаров А. Ринит, синуит или 

риносинуит. ISSN 1314-0345  Мединфо 2015, бр. 3; 46-52. 

 
     Острият риносинуит е с добре проучена етиология, следствие от т.н. обща настинка. 

Най-често се причинява от вируси, които попадайки върху лигавицата водят до нейното 

разрушаване. В резултат на бързата вирусна репликация и заразяването на нови 

респираторни клетки само след 2 часа, респираторния епител е напълно разрушен. Това 

силно нарушава дренажа на носните секрети, обусловено и от променените реологични 

свойства на секрета и създава възможности за продължителен контакт на микробните 

причинители с лигавицата респ. задълбочаване на възпалителния процес. 

Най-честите вируси, причиняващи остър риносинуит са: рино- , коксаки-, адено-, ентеро-, 

грипни и парагрипни вируси. 

Редица проучвания показват, че бактериалният риносиуит се развива в следствие на 

предхождащ вирусен и то в не повече от 2% от случаите. Основният предразполагащ 

фактор за протрахирано протичане на риносинуита със задържане на възпалението в една 

или няколко околоносни кухини и развитие на бактериална инфекция е нарушаването на 

мукоцилиарния клирънс. Най-честите бактериални причинители са: пневмококи, 

хемофилус инфлуенса и мораксела катаралис. Макар и по-рядко причинители  на острия 

бактериален риносинуит са стафилококус ауреус, бета хемолитичен стрептокок от група 

А и ешерихия коли. 

Гъбичките също могат да доведат до развитие на остър риносинуит, но това се 

случва много рядко, обикновено при имунокомпрометирани пациенти. В 

последните години се обсъжда ролята на  хламидии и друга атипична 

микрофлора в етиологията на риносинуита. 

 

34. Куцаров А, Маринов Ц. Клиничен случай на 14г. 

младеж с тумор на Шминке-Рего. ISSN 1314-0345 Мединфо 

2016, бр. 3; 42-44. 

 

Назофарингеалият карцином е рядък тумор на главата и шията.  

Причините за възникване на този тумор все още не са напълно изяснени. Въпреки това се 

смята, че значима роля за развитието му играе 

 вируса на Epstein-Barr (EBV). 



 Инфекцията с EBV е системна, но не при всеки пациент  се развива назофарингеален 

карцином. В САЩ, повечето от пациентите с ЕBV не са  имали дългосрочни проблеми, 

защото имунната система на организма успява да унищожи вируса. 

При някои пациенти, генетичен материал (ДНК) от вируса се смесва с ДНК на клетките на 

назофаринкса. Промяната в ДНК, стимулира клетките да се развиват и делят абнормно, 

което се смята за ключов момент в развитието наназофарингеалния карцином.  

Рискът за развитие на назофарингеален карцином се повишава при хора консумиращи 

абнормни количества храна, богата на солени сушени риби и месо. Тютюнопушенето и 

алкохолът също увеличават риска за отключване на заболяването.  

Клиничен случай:  

Представяме младеж на 14г. с оплаквания от повече от година от: едностранно 

(деснострано) затруднено носно дишане, чести хреми,  лесна уморяемост, чувство на 

слабост. През последните месеци осезателно намаление на слуха на дясното ухо и 

подутина в дясната половина на шията, неболезнена персистираща от месеци. Лекуван 

многократно с антибактериални и симптоматични средства без значимо подобрение на 

оплакванията. 

Обективно – десностранен югуло-дигастричен шиен лимфаденит, неболезнен при 

палпация. От предна риноскопия и отоскопия не се установиха патологични изменения. 

От ендоскопското изследване на епифаринкс се установи туморна формация обтурираща 

епифаринкса и инфилтрираща задните отдели на носната кухина. 

КТ на епифаринкс- Ту формация на епифаринкс. 

  

35. Куцаров А. Коморбидност на алергичния ринит. ISSN 

1314-0345 Мединфо 2016, бр. 4; 42-44. 

 
Алергичният ринит е широко разпространено заболяване със значимо увреждане 

качеството на живот на болните и свързано с високи фармако-икономични разходи. 

През последните години честота му постоянно нараства и към днешна дата достига до 

30% в някой Европейски държави. В България честота му е около 20-25%. Поради 

хроничният си характер,  не рядко протича коморбидно. Коморбидната патология, често  

прикрива клиниката на алергичния ринит.  

Целта на настоящия обзор е да се обърне внимание на коморбидната патология  за 

постигане на ранна и своевременна диагностиката и лечението и по добър контрол над  

придружаващата патологията. 

 

 

 

 

 

 



36. Куцаров А. Кашлица-диагностично и терапевтично 

предизвикателство. ISSN 1314-0345  Meдинфо 2016- под 

печат. 

 
Кашлицата  не е самостоятелно заболяване, а много често (90%) важен симптом на друго 

заболяване, например инфекции на дихателните пътища. Много често инфекциозно-

възпалителен процес локализиран в горните дихателни пътища (носна кухина, 

околоносни синуси, фаринкс, ларинкс). По дани от някои автори, кашлица може да има 

продължително време след  вирусна респираторна инфекция, особенно при често 

боледуващи деца. Тя може да се появи през пубертета и да бъде единственния симптом на 

т.н. мутационна дисфония (особенно при момичета). 

Значението на кашлицата  не е еднозначно. От една страна, представлява важен 

рефлекторен акт, способстващ елиминирането от дихателните пътища, не само 

патологично съдаржимо, но и  на чужди тела. От друга страна, кашлицата се явява важен 

механизъм за разпространение на патогените при респираторната инфекция.  

Възниква въпроса, дали нарушеното носно дишане има отношение в патологията на 

други органи и системи, и в частност тази на долните дихателни пътища с основен 

симптом кашлица. 

 

 

 

РЕЗЮМЕТА ОТ КОНГРЕСИ И НАУЧНИ ФОРУМИ 
 

 

37. V национална конференция за студенти и млади лекари  
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THE ROLE AND FREQUENCY OF DEMATIACEOUS FAMILY FUNGI IN CHRONIC 

RHINOSINUSITIS WITH OR WITHOUT NASAL POLYPOSIS 

 

Kutsarov A., Tsvetkova V. 

ENT Department, University Hospital, Pleven, Bulgaria 

Clinic of Allergology and Clinical Immunology, University Hospital, Pleven, Bulgaria 

 

RESUME 

 

INTRODUCTION 

Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common condition presenting to physicians. The frequency in 

USA is 16%. It has a great impact on the quality of life of patients, high cost and plays an 

important role in pathogenesis of pulmonary diseases. In 1999 J. Ponikau and all. MAYO Clinic 

Rochester USA published an article concerning the leadimg role of Dematiaceous family fungi 

in CRS pathogenesis. They demonstrate the presence of one or several fungal generations 



together with eosinophills in nasal secret in 96% CRS patients. Alternaria was isolated most 

frequently. The authors accept that fungal elements (hyphies) cause immune reaction with the 

participation of eosinophill cells (Eo). The reaction is followed by degranulation and releasing 

of toxic proteins (MBP, ECP etc), which take part in inflammation morphologically seen with 

impaired mucosa and that, is a good condition for bacterial infection.  

AIM 

To investigate processed nasal secret of CRS patients (with or without nasal polyposis) and 

healthy controls and define presence of fungi and eosinophills. Fungi from Dematiaceous family 

are concerned as normal saprophytes on nasal mucosa. 

MATHERIAL AND METHODS 

In course of four months we investigated 20 patients (25 to 72 year old, 12 females and 8 males) 

with CRS without nasal polyposis (NP), 10 patients (22 to 64 year old, 8 males and 2 females) 

with NP and 10 healthy controls. Nasal secret was taken from all patients and controls for 

cytological exam. We performed skin testing ( prick test with fungal allergens: Fusarium, 

Penicillium, Alternaria and Rhizopus. 

RESULTS 

15 (75%) of patients without polyposis had positive skin prick test (SPT) for one or several 

fungal allergens, fungal hyphies and eosinophills visible under microscope in nasal secret. SPT 

was positive mainly for Penicillium and Fusarium. Investigated patients with NP were negative 

for all fungal allergens. Cytologic analysis showed hyphies and Eo. Healthy controls were 

negative for fungal allergens, and hyphies were proved cytologically, while Eo were not found. 

CONCLUSIONS  

This initial study demonstrates a high frequency (75%) of fungal inflammation in CRS patients 

without NP and different generations of isolated fungi. NP patients did not show sensitivity to 

fungi (SPT-negative). This fact does not exclude sensitivity to other agents from Dematiaceous 

family. We suggest that these fungi types and probably others from the same family play an 



important role in development and maintaining of inflammation process in CRS. Furthermore 

and extensive research is needed. 

Key words: fungi, chronic rhinosinusitis, fungal sinusitis  

 
 

38.  V Национален Конгрес по Алергология и Клинична 

Имунология София, Бояна – 6-9.12. 2006; Бояна  

 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ГЪБИ ОТ СЕМ. DEMATIACEUS 

ВЪРХУ НОСНАТА ЛИГАВИЦА И АЛЕРИЧНА РЕАКЦИЯ Е ВСЕ ОЩЕ НЕЯСНА 

 

 

 

ЦЕЛ 

Целта на това проучване е доказване на патологична имунна реакция към гъби от 

родовете: Alternaria, Fusarium, Peniciullum, Rhizopus при болни с хроничен риносинуит с 

тази при здрави контроли. 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ 

2 групи пациенти бяха включени: 

- Контролна група от 10 здрави индивиди 

- 25 пациенти с диагноза хроничен риносинуит  (19мъже и 6 жени на възраст от 25 

до 75 години), бяха проследявани и изследвани в продължение на 4 месеца. 

Диагнозата беше поставена въз основа на анамнеза, физикален преглед и данни от КТ 

изследване на околоносни кухини. 

Нивото на общи IgE беше изследвано при всички пациенти и контроли. 

Skin Prick test към гъбни причинители беше проведен на всички болни и здрави. 

РЕЗУЛТАТИ 

1 Контролна група: 

Skin prick test – негативен, нормални стойности на общи IgE. 

       2. Група  пациенти: 

При 15 (75%) се установи положителен prick test към един или повече от посочените 

родове: 8 към Peniciullum и 7 към Fusarium.  

 3 болни (20% ) имаха повишени нива на общи IgE.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През последните години много дискусии обсъждат ролята на гъбите при хроничния 

риносинуит. Положителният Skin Prick test към един или няколко родове при 75% от 

болните, доказва високата честота и ролята им в патогенезата на хроничното възпаление. 

Липсата на такава реакция при здрави доказва, че при хроничния риносинуит по 

неизвестни досега механизми се генерира патологичен имунен отговор към 

сапрофитиращи върху носната лигавица фунги от посочените родове. Нужни са по-

задълбочени проучвания върху ролята и честотата на гъбите от fam. Dematiaceous в 

патологичния процес при хроничното възпаление на носа и околоносните кухини. 

 

 

 

 



39. VII Белинов симпозиум 2-4.11.2006г. гр. Пловдив 

 
PRICK TEST С ГЪБНИ АЛЕРГЕНИ ОТ РОДОВЕ: ALTERNARIA, FUSARIUM, 

PENICILLIUM И RHIZOPUS ПРИ БОЛНИ С ХРОНИЧЕН РИНОСИНУИТ И 

ЗДРАВИ КОНТРОЛИ 

Куцаров А., Цветкова В. 

Клиника УНГ болести – МУ Плевен 

Клиника Алергология и Клинична имунология – МУ Плевен 

 

І. Цел на изследването: 

 Доказване на патологична имунна реакция към гъби от  родовете: Аlternaria, Fusarium, 

Penicillium, Rhizopus при болни с хроничен риносинуит сравнена с тази при здрави 

контроли.  

ІІ. Използвани методи: 

След поставена  диагноза хроничен риносинуит базирана на анамнеза, физикален преглед 

и данни от КАТ на околоносни кухини направихме кожно-алегрични проби(prick test) към 

посочените по горе родове гъби за наличие на патологичен имуннен отговор. Подобни 

проби направихме и на контролната група. 

 

ІІІ. Резултати: 

В продължение на 4 месеца направихме на  25 болни с хроничен риносинуит(19 мъже и 6 

жени на възраст от 25 до 75 години) prick test с гъби от посочените родове. При 15 от 

болните(75%) се установи положителен prick test към един или повече от посочените 

родове. Най-често това беше срещу родове: Penicillium и  Fusarium.  Контролната група( 5 

пациента) не даде положителна реакция на кожата към някой от тези родове.  

ІV. Заключение: 

 Положителни кожно-алегрични проби към един или няколко родове при 75% от болните 

с хроничен риносинуит доказва високата честота и роля на тези родове в патогенезата на 

хроничното възпаление. Липсата на такава реакция при здрави доказва, че при хроничния 

риносинуит по неизвестни до момента механизми се генерира патологичен имуннен 

отговор към  сапрофитиращи  върху носната лигавица фунги от гореопоментатите родове. 

Нужни са по задълбочени проучвания върху ролята и честота на гъбите от fam. 

Dematiaceous в патологичния процес при хроничното възпаление на носа и околоносните 

кухини. 

 

 

 
 



40. VІІІ Белинов симпозиум София – 19-21.10/2007г.  гр. София  

  
Роля на гъбите в етиопатогенезата на хроничния риносинуит  без и с носна полипоза 

Асен Куцаров 

УНГ клиника УМБАЛ гр. Плевен 

 

Резюме: 

Материал: В продължение на 3 м. бяха изследвани 50 пациента с ХРС, разделени на 30 

без и 20 с носна полипоза 

 10 здрави контроли 

 Възраст на болните-18-72г. мъже : жени=3:1 

 Възраст на контролната група-20-60г.; мъже:жени=1:1 

 

Методи:   

Цитологично изследване на носен секрет  

• Вземане на материал 

• Обработване на взетия материал и подготовка за оцветяване 

• Оцветяване с HЕ и Grocott 

• Koжно-алергични проби към Аlternaria, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizopus, 

Mucor 

• Изследване на всички пациенти на специфични гъбни IgG към гореспоменатите 

родове 

Резултати: 

 ХРС 

-  гъбни хифи 50/35(70%)  

–еозинофили 50/40(80%) 

 Контролна група 

- Липса на еозинофили 

- Гъбни хифи 10/8(80%) 

 КАП 

ХРС без полипоза-30/15(33%) 

ХРС с полипоза 20/2(4%) 

Контролна група- отрицателни проби  

 

 

Изводи: 

 Гъбите са нормални сапрофити върху носната лигавица на здравите контроли в 

80% 

 Болните с ХРС демонстрират в 80% еозинофилно възпаление 

 Еозинофилната клетка не е специфична клетка за гъбното възпаление 

 Цитологичното, кожно-алергичното и имунологичното изследване доказват ролята 

на гъбите в етиопатогенезата на ХРС 

 Възпалителния процес е по-често  от IgG медииран тип(ІІІ тип) и по рядко от IgЕ 

или комбиниран. 

 
 
 
 
 



41. Регионален франкофонски оториноларингологичен 

симпозиум Варна, Св. Константин 25-27.05/2008г. гр. Варна- 

доклад на френски език 

 
Metodes 
 

 Pendant 6 мois 80 patients avec CRS ont été examinés, dont 50 sans polypose nasale et 
30 avec polypose nasale 

 Groupe témoin:16 personnes 
 Age des patients:18-72 ans, hommes/femmes: 3:1 
 Age du groupe témoin:20-60 ans, hommes/femmes: 1:1 

Resultats 
Cytologie 

 CRS 
- Champignons: 80/59(74%)  
- Eosinophiles: 80/62(77,5%) 

 Groupe témoin  
- Absence d’éosinophiles 
- Champignons:15/12(80%) 

Conclusions 
 Les champignons – saprophytes normaux sur la muqueuse nasale 
 Les patients avec CRS montrent dans 77,5% une inflammation éosinophile 
 La cellule éosinophile n’est pas une cellule spécifique à l’inflammation due aux 

champignons 
 Cytologiquement, l’examen allergique-cutané et immunologique montrent le rôle des 

champignons dans l’étiopathogenèse de la CRS 
 Le processus inflammatoire est plus souvent de type IgG déterminé (type III) et moins 

souvent de type IgЕ ou combiné. 
 
 
 

42. VI Балкански конгрес по Оториноларингология Гърция, 
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THE ROLE AND FREQUENCY OF DEMATIACEOUS FAMILY FUNGI IN CHRONIC 

RHINOSINUSITIS WITH OR WITHOUT NASAL POLYPOSIS 

 

Kutsarov A., Tsvetkova V. 

ENT Department, University Hospital, Pleven, Bulgaria 

Clinic of Allergology and Clinical Immunology, University Hospital, Pleven, Bulgaria 

 

RESUME 

 

INTRODUCTION 

Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common condition presenting to physicians. The frequency in 

USA is 16%. It has a great impact on the quality of life of patients, high cost and plays an 

important role in pathogenesis of pulmonary diseases. In 1999 J. Ponikau and all. MAYO Clinic 

Rochester USA published an article concerning the leadimg role of Dematiaceous family fungi 

in CRS pathogenesis. They demonstrate the presence of one or several fungal generations 

together with eosinophills in nasal secret in 96% CRS patients. Alternaria was isolated most 

frequently. The authors accept that fungal elements (hyphies) cause immune reaction with the 



participation of eosinophill cells (Eo). The reaction is followed by degranulation and releasing 

of toxic proteins (MBP, ECP etc), which take part in inflammation morphologically seen with 

impaired mucosa and that, is a good condition for bacterial infection.  

AIM 

To investigate processed nasal secret of CRS patients (with or without nasal polyposis) and 

healthy controls and define presence of fungi and eosinophills. Fungi from Dematiaceous family 

are concerned as normal saprophytes on nasal mucosa. 

 

43. IX Белинов Симпозиум, Пловдив 24-26.10. 2008 гр. Пловдив  
 

Case report 

 

Teratoma of the nasopharynx 

 
1
Kutsarov A., 

2
Mirchev S., 

3
Radev I. 

1,2,3
ENT - Department Medical University Pleven  

 

Abstract 

 

Teratomas are the most common extragonadal germ cell tumors of childhood, consisting of 

tissues from at least 2 of the 3 germ layers. They can occur in almost any region of the body and 

in any organ, but they are most commonly observed in the paraxial and midline locations, and 

they involve head and neck once in every 40 000 birth. Teratomas occurring in infancy and early 

childhood are usually extragonadal, whereas older children and adults usually present with 

gonadal teratomas. The most common site of occurrence in neonates is in the sacrococcygeal 

and presacral region. Teratoma of the nasopharynx is an extremely rare tumor of the oral cavity 

and is composed of ectoderm, mesoderm, and endoderm with differentiation to identifiable 

tissues and organs. 

In this article, management of a newborn with nasopharyngeal mass who underwent tumor 

resection is reported. For safe management of these cases, prenatal evaluation, careful 

preoperative assessment of the airway, sufficient preparation, and intubation by an expert are 

mandatory. Perioperative bleeding and obstruction of airway by the tumor or its remnant could 

render the case difficult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. IX Национален Конгрес по Оториноларингология , Ривиера 
1-4.10.2009г.  

 
                                           Алергия и Хроничен Риносинуит 

                                         А. Куцаров
1
, Стоянов И

2
., Цветкова В

3
. 

                                       Катедра "Очни, УНГ, ЛЧХ и ХС"
1,2

 МУ - Плевен 

                    Катедра "Алергология и Клинична Имунология"
3
 МУ - Плевен 

Въведение: Хроничният риносинуит (ХРС) е водеща хронична болест в света. В САЩ тя 

засяга 16% от популацията. Води до високи фармакоикономични разходи и нарушава 

качеството на живот. Според класификацията на Meltzer (2006г.) един от факторите за 

развитието на болестта е алергичния ринит. Целта на настоящото проучване е да се 

установи ролята на алергията при пациенти с ХРС и се сравни със здрави контроли. 

Материал и методи : Изследвахме 40 (25 жени и 15 мъже на възраст 20-48г. ) пациенти с 

ХРС без назална полипоза и 10 здрави контроли (6 мъже и 4 жени на възраст 20-40 г.). На 

всички беше извършен пълен оториноларингологичен преглед, назална ендоскопия, 

компютърна томография (КТ) и кожно-алергични проби (КАП) към D. farine, D. 

pteronisinus, Aspergillus fumigatus, Alternaria и Penicillium. 

Резултати: Установи се в 56,4% от популацията на болните атопична реакция към повече 

от един от използваните алергени. Съществува значима статистическа разлика с 

контролната група. 

Изводи: Персистиращият алергичен ринит се съчетава често с хроничен риносинуит без 

носна полипоза. Лечението на алергичния ринит може да намали риск от развитие на 

хроничен риносинуит. 

Kлючови думи: алергия, хроничен, ринит, риносинуит 

Objectives/Hypothesis: Rhinosinusitis is a significant health problem which seems to mirror 

the increasing frequency of allergic rhinitis and which 

results in a large financial burden on societyThe article considers the interrelatedness of allergic 

rhinitis and chronic rhinosinusitis (CRS). The negative impact of perennial allergy in sinus 

diseases patients is explored. CRS represents a global health problem. It is a common disease 

worldwide affecting ut to 16% of the USA population. 

Methods: The subjects’ allergy status are scrutinized by summary statistics and 

a multiple linear logistic model for predicting the presence of polyps. 

Results: High prevalence of perennial allergic rhinitis (PAR) is seen in the subject population 

(56.4%). PAR are associated with CRS without nasal polyposis (P _.0073). 

Conclusions: The close association of PAR and CRS suggests a possible causal link. 

Management of allergic rhinitis may provide greater control of chronic hyperplastic 

rhinosinusitis. 

Key Words: Allergic, chronic, rhinitis, rhinosinusitis 
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45. Роля на аденоидектомията при хроничен риносинуит в детската възраст 

Асен Куцаров 

Кат. „Очни, УНГ, ЛЧХ и ХС„ МУ Плевен 

 

Резюме: Да се оценят данните от наличната литература, относно ефективеността 

нааденоидектомията при медикаментозно рефрактерен  хроничен риносиунит в детската 

възраст 

 

46. Аденоидектомия при рекурентни и хронични серозни отити 

Асен Куцаров 

Кат. „Очни, УНГ, ЛЧХ и ХС„ МУ Плевен 

 

Резюме: Пручване ползите от  аденоидектомията при 30 деца с рекурентини и хронични 

средни отити. Проучването сочи за значимо намаляване честотата на острите и 

подобряване на болните с хроничен серозен отити след аденоидектомия. Необходими са 

по задълбочени проучвания.  
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47. Local Allergic Rhinitis 

Asen Kutsarov MD, PhD 

MHAT “Avis Medica” Pleven 

 

Local allergic rhinitis (LAR) is a localized nasal allergic response in the absence of systemic 

atopy characterized by local production of specific IgE (sIgE) antibodies. Although the 

prevalence remains to be established, a number of patients previously given a diagnosis of 

nonallergic rhinitis or idiopathic rhinitis are now being classified as having LAR.  For the 

diagnosis of LAR, neither skin prick testing nor determination of the presence of serum sIgE 

antibodies is useful, and a nasal allergen provocation test is needed to identify the culprit 

allergen or allergens. In a certain proportion of cases, local sIgE can be detected, and 

conjunctivitis, asthma, or both can be associated. Whether patients with LAR will have systemic 

atopy in the future is a matter of debate. 

 

 

 

 

 

 

 



48. Sinonasal disease and saline irrigation  

Asen Kutsarov MD, PhD 

MHAT “Avis Medica” Pleven 

Sinonasal disease, which includes chronic rhinosinusitis, allergic rhinitis, and viral upper 

respiratory infections, is a significant cause of morbidity. Notably, chronic rhinosinusitis (CRS) 

is one of the most common chronic illnesses in Americans younger than 45 years of age, 

affecting nearly 13% of the US population. 

The exact mechanism(s) of action of nasal saline irrigation (NSI) are not clearly understood. The 

mucus lining of the nasal cavity constitutes one of the body’s first lines of defense against 

potential pathogenic organisms, and these organisms may subsequently become entrapped in the 

mucus. NSI may enhance the movement of mucus toward the nasopharynx, directly clean the 

nasal mucosa, and aid in thinning nasal secretions. 

This review examines the literature regarding nasal saline irrigation in the management of 

sinonasal disease. 

 

49. Актуални теми в Педиатрията 27-28.02.2015г. гр. Велико 

Търново  
 

Сървеменнни аспекти в диагностиката и лечението на патологията на носа 
 

Асен Куцаров 
УНГ МБАЛ „Авис Медика“ гр. Плевен 

 
Резюме: Представени са съвременните диагностични средства в патологията на носа  и 
лечението им. Акцент в/у носните промивки и противоалергичната терапия. 
 
 
 

X Национален Конгрес по оториноларингология х-л 

Интернационал, к.с. Златни пясъци 02-04 октомври 2015г. – 3 

Доклада 

 

50. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА 

ХРОНИЧНИЯ РИНОСИНУИТ: РЕВЮ НА GLOBAL ATLAS OF ALLERGIC RHINITIS 

AND CHRONIC RHINOSINUSITIS 2015 

Куцаров А. 

УНГ МБАЛ „Авис Медика“ гр. Плевен 

Според СЗО алергичния ринит (АР) и хроничния риносинуит (ХРС) са сериозен 

здравен проблем с нарастваща през годините честота (30% от популацията). 

Съставляват един от четирите големи здравни проблема на обществото. 

Характеризират се със сериозни икономически и социални разходи, възлизащи на 150 

билиона евро за година. Целта на доклада е да се направи ревю на съвременните 

аспекти в диагностиката и лечението на ХРС залегнали в научния документ Globul 

Atlas of Allergic Rhinitis and Chronic Rhinosinusitis от 2015г. на Eвропейската Академия 

по Алергология и Клинична Имунология (EACCI). 

 



51. СЛУЧАЙ НА ЧАСТИЧНА ФРОНТО-ЛАРЕТАЛНА ЛАРИНГЕКТОМИЯ ПО 

ПОВОД НА КАРЦИНОМ БЕЗ ТРАХЕОТОМИЯ 

Маринов Ц., Куцаров А. 

МБАЛ „Авис Медика“ Плевен 

Авторите представят случай на пациент с верукозен карцином на ларинкса Т2 който 

обхващаше предната трета на дясната истиска гласна гънка и предна комисура. 

Материал и методи 

Беше проведно оперативно лечение –частична фронто-латерална резекция на ларинкса 

без трахеотомия. 

 

Резултат 

Гълтането и фонацията бяха възстановени на 4-я следоперативен ден, това беше и 

денят на дехоспитализация. 

 

Извод 

Фронто-латералната резекция на ларинкса без трахеотомия е ефективен хирургичен 

метод за лечение на карцином на ларинкса в ранен стадии или тежка ларингелана 

дисплазия. При този метод следоперативната морбидност е сведена до минимум. 

 

 

52. РЯДЪК КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА 14Г. МЛАДЕЖ С ТУМОР НА  

SCHMINCKE – REGAUD 

 Куцаров А., Маринов Ц. УНГ отделение МБАЛ „Авис Медика“ гр. Плевен  

Резюме: Представяме клиничен случай на младеж с назофарингеален лимфоепителиум. 

Назофарингеалния карцином е рядко срещан  злокачествен тумор на главата. Има два 

пика на болестта, като първия е в пубертетната възраст. Протича агресивно с инвазиякъм 

носната кухина и ендокраниума. Ранното откриване и своевременно лечение подобряват 

прогнозата на тези пациенти. 

 
 

53. Горещи точки в педиатрията 30.10-01.11.2015г. гр. Русе  

 
Възпалителни заболявания на лимфоидния гърлен пръстен в детската възраст- 

диагностика и терапевтичен подход 

Асен Куцаров 

УНГ МБАЛ“ Авис Медика“ гр. Плевен 

Резюме: Представени са съвременни аспекти в диагностиката на заболяванията на 

лимфоидния гърлен пръстен. Дифиеренциално- диагностичен подход. Консервативно 

лечение на възпалителната патология.  Индикации за оперативно лечение. 



 


