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Екземата� (дерматитът)� е� най-често� сре-
щаното�заболяване�по�кожата�на�ръцете.�Ек-
земата� на� ръцете� (ЕР)� предизвиква� сериозен�
дискомфорт� при� пациентите,� не� само� поради�
оплакванията�от�сърбеж�и�болка,�но�и�поради�
факта,�че�затруднява�социалните�и�обществе-
ни�контакти�и�води�до�сериозно�нарушение�на�
качеството�на�живот.�Хроничната�ЕР� (ХЕР)�
води� също� до� значителни� икономически� загу-
би�за�обществото,�а�психологическият�ефект�
върху�пациента�може�да�бъде�сериозен�[1].

I. Eтиопатогенеза
Отключващи�фактори:�Обикновено�не�може�

да� се�посочи�една� единствена�причина�–�касае�
се�за�кумулативно�и�синергично�въздействие�на�
много�различни�фактори.�

Нарушена кожна бариера:�Това�е�първият�
ключов�фактор�за�развитието�на�екзема�на�ръ-
цете.�Кожната�бариера�може�да�бъде�непълно-
ценна�поради:

•� Генетични� дефекти� (увеличено� производ-
ство�на�протеази�от�роговия�слой,�които�во-
дят�до�преждевременно�разрушаване�на�корне-
одесмозомите).

•�Дълготрайна�употреба�на�локални�КС�(до-
пълнително� води� до� увеличена� продукция� на�
протеази).

•�Екзогенни�причини:
Допълнителна�продукция�на�екзогенни�про-

теази�от�кърлежите�на�домашния�прах�
Допълнителна�продукция�на�екзогенни�про-

теази�от�стафилококус�ауреус
Нарушената�кожна�бариера�увеличава�риска�

от�проникване�на�външни�дразнители�-�иритан-
ти�и�алергени.�Причинители�и/или�ко-фактори�
за�възникване�на�ЕР�могат�да�бъдат�иританти,�
контактни� алергени,� алергени,� отключващи�
бърз� тип� реакции,� ендогенни� фактори� (напри-
мер�атопия,�палмо-плантарен�псориазиси�др.).�

Иританти: Различните� механични,� физич-
ни�и�химични�дразнители�са�много�важни�в�па-
тогенезата�на�екземата�на�ръцете.�Най-значи-
телна�роля�играят�сапуните,�детергентите�и�
разтворителите.�Допълнително�кожните�про-
мени�се�обострят�от�студ,�вода,�влага,�много�
сух�климат,�механично�триене.�

Алергени:� Алергените� основно� предизвик-
ват� реакция� от� IV� тип� (клетъчно-медиира-
на� свръхчувствителност� от� забавен� тип).�

Най-честите�професионални�алергени�са�никел,�
хроматни� соли,� кобалт,� перувиански� балсам,�
колофон,�парфюми,�консерванти�и�примеси�в�гу-
мените�изделия.�При�наличие�на�сенсибилизация�
дори� минимална� експозиция� на� тези� алергени�
може�да�предизвика�кожни�промени.

Някои�автори�приемат�като�подвид�на�ХЕР�
така� наречения� „автосензитивен� id� дерма-
тит”.� Той� е� различен� от� импетигинизирания�
дерматит,� при� който� бактериална,� вирус-
на� или� микотична� инфекция� се� суперпонират�
върху�вече�наличния�дерматит.�При�автосен-
зитивния�дерматит�се�касае� за� автосенсиби-
лизация�или�“id”�реакция�с�картината�на�дисхи-
дрозиформена�екзема.

Атопия:� Проучванията� доказват,� че� АД�
е� най-важният� рисков� фактор� за� развитието�
на�екзема�на�ръцете�[2,3].�Докладва�се�за�пряка�
връзка�не�само�с�АД,�но�и�с�инхалаторната�алер-
гия�[4,5].�Посочва�се,�че�атопичният�дерматит�
е�единственият�рисков�фактор�за�развитие�на�
ХЕР�при�пациенти�под�30�години�[6].�Остава�не-
изяснен�въпросът�дали�екземата�на�ръцете�при�
атопици�е�свързана�с�мутациите�в�синтезата�
на�филагрина�и/или�е�резултат�от�променена-
та�имунна�реактивност�[7].�За�рисков�фактор�
се�приема�и�анамнезата�за�екзема�на�ръцете�в�
детска� възраст,� свързана� или� не� с� атопичния�
дерматит.�

Генетични фактори: Смята� се,� че� има� и�
други�генетични�фактори�извън�атопичния�дер-
матит,�които�са� асоциирани�с�ЕР�[8].�При�из-
следване�на�близнаци�с�ЕР�се�открива�генетична�
предиспозиция�при�30%�от�тях�[9],�но�се�отри-
ча�връзката�с�мутациите�на�филагрина�[10].

Алергия към никел:� Дебатът� за� връзката�
между�контактната�екзема�на�ръцете�и�никело-
вата�алергия�се�задълбочава�непрекъснато.�Някои�
автори�установяват�висока�честота�на�никело-
вата�алергия�-�12,1%�при�пациенти�с�ЕР�[11].�Да-
нните�при�жените�сочат�че�алергията�към�никел�
увеличава�риска�за�поява�на�този�вид�екзема�[12].*�

Начин на живот: Няма�установени�данни�
за�връзката�между�тютюнопушене,�употреба-
та�на�алкохол�и�ЕР.�

Социално-икономични фактори:� Индиви-
ди�с�по-ниско�образование�страдат�много�пове-
че�от�екзема�на�ръцете.�

професионални фактори:� ЕР� е� най-често�
срещаното�професионално�заболяване�на�кожата�

Настоящият консенсус е обсъден и приет от участниците – специалисти 
по кожни и венерически болести по време на годишната среща 
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[13].� Според� дерматологичните� проучвания� ръ-
цете�се�засягат�в�80%�от�различните�професио-
нални�фактори�[14].�Най-голямо�разпространение�
на� ЕР� е� регистрирано� сред� чистачите� –� 21,3%�
[15].� Други� рискови� професии� за� развитие� на� ЕР�
са� фризьорите,� рибарите,� медицински� и� стома-
тологичен�персонал�[15],�фермерите,�масажисти-
те,� козметиците,� кухненските� и� строителни�
работници,�монтьорите.�По-високата�честота�
на� ЕР� при� тези� професии� се� дължи� на� честото�
миене� на� ръцете,� контакта� с� детергенти,� раз-
творители,�домашен�прах�и�физични�фактори.

�
II. Епидемиология�
Според�повечето�проучвания�честотата�на�

ЕР�варира�между�10-14%�от�общата�популация.�
Установено�е,�че�1/3�от�екземата�на�ръцете�за-
почва�преди�20-годишна�възраст.�При�професии,�
свързани�с�често�мокрене�на�ръцете�и�контакт�
с�различни�иританти�и�алергени�честотата�на�
ХЕР� се� повишава� до� 30%� (фризьори,� готвачи,�
чистачи,�санитари).

Всички�възрастови�групи�могат�да�бъдат�за-
сегнати,�но�честотата�се�променя�с�годините.�
Много�автори�съобщават�за�най-висока�често-
та�на�екземата�при�млади�жени�[15].�Според�едно�
от�проучванията�при�35%�от�жените�и�27%�от�
мъжете� ЕР� започва� преди� 20-годишна� възраст�

[6].�Средната�възраст,�при�която�започва�екзе-
мата�на�ръцете�се�изчислява�на�27� години�[16].�
Ранното�начало�на�този�вид�екзема�се�свързва�с�
наличие�на�атопична�диатеза.�

Жените�са�много�по-често�засегнати�от�мъ-
жете�[17].� За� жените� честотата� се� изчислява�
на�9,6�(1000�случая�на�година),�а�при�мъжете�на�
4� (1000�случая�на� година)�[2],�като�разликата�в�
засягането�на�половете�е�особено�отчетлива�в�
млада�възраст�[18].

III. Клинична характеристика�
Варира�от�сухота�на�кожата�до�тежко�забо-

ляване�с�разнообразни�симптоми�в�зависимост�
от�това�дали�протича�остро�или�хронично.�В�
острия�стадий�на�заболяването�преобладават�
еритем,�едем,�папуло-везикули,�ерозии�и�крусти.�
При�подострите�и�хронични�форми�се�наблю-
дава�десквамация,�лихенификация�и�хиперкера-
тоза.�Възможна�е�появата�на�рагади.�Обривът�
може�да�бъде�локализиран�по�пръстите,�длани-
те� или� да� бъде� по-широко� разпространен,� но�
все� пак� в� рамките� на� ръцете.� Засягането� на�
нокътния�вал�понякога�води�до�дистрофия�на�
ноктите�и�трансверзално�набраздяване.

Съвременното�разбиране�за�заболяването�го�
разделя�на�седем�основни�типа�(табл.�1).�

Друга�класификация�разделя�екземата�на�ръце-
те�по�етиология,�морфология�и�локализация�[19]:

1. Етиологична класификация

•� Иритационна� (субкумулативна� токсична�
екзема� от� повтарящи� се� меки� дразнители� за�
дълго�време,�обикновено�свързана�с�влажна�ра-
ботна�среда).

•�Алергична�(най-често�от�никел,�хромати,�
гуми�и�консерванти).

•� Атопична� (пациентите� са� с� анамнеза� за�
астма,�сенна�хрема,�АД).

•� Хибридна� ЕР� (комбинация� от� иритиращ�
АД�и�алергичен�контактен�дерматит).

•�Протеинов�контактен�дерматит:
хроничен� дерматит,� най-често� на� върхо-

вете�на�пръстите;
групи�причинители�–�плодове,�зеленчуци�и�

растения;�животински�протеини;�зърнени�хра-
ни;�ензими;
често�професионална�генеза�-�продавачи�на�

риба,�пекари;
бързи� рецидиви� до� няколко� минути� след�

контакт�със�съответния�протеин;
за�диагностика�се�използва�прик-тест�със�

съответния�алерген,�епикутанното�тестува-
не�е�негативно.

•��Друга�некласифицирана�екзема.

2. Морфологична класификация:

•� Рецидивираща� везикуларна� или� дисхидро-
тична�екзема;

•�Хиперкератотична�(тилотична);

•�Хроничен�дерматит�на�върховете�на�пръ-
стите;

•�Нумуларна;

•��Суха�екзема�с�рагади.
3. В зависимост от локализацията:

•��Гръб�на�ръката;

•��Длан;

•��Странична�повърхност�на�пръстите;

•��Върхове�на�пръстите;

•��Между�пръстите;

•��Китки.

IV. Диагноза
Диагнозата�се�поставя�чрез:

•�Подробна�анамнеза�и�клиничен�преглед
елиминационен�и�експозиционен�тест�при�

подозрение� за� професионална� генеза/хобита� на�
пациента;
уточняване�на�патогенетичните�фактори�

(атопия,�иританти,�алергени,�смесени);
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уточняване� вида� на� екземата� съобразно�
разпространението� на� лезиите� (палмарна,� ге-
нерализирана,� само� на� пръстите� на� ръцете,�
дорзална).

•�Епикутанно�тестуване
Започва� се� с� тестуване� със� стандартна�

европейска�серия,�като�при�необходимост�след�
това�се�включват�и�професионални�серии,�ко-
зметична�серия,�интернационална�серия,�мета-
ли,�акрилати�и�др.
Резултатите� трябва� да� се� интерпрети-

рат� в� зависимост� от� анамнезата.� Невинаги�
положителната� реакция� идентифицира� при-
чинителя�на�екземата.�Ако�се�докаже�алерген,�
трябва� да� се� провери� за� наличието� му� както�
в�професионалната�сфера,�така�и�в�битовата�
среда.

•�Прик-тест�

изследва� се� за� свръхчувствителност� към�
кърлежите� на� домашния� прах,� библиотечния�
прах,�латекс.
при� съмнение� за� протеинов� контактен�

дерматит� се� прави� прик-тест� със� съответ-
ния�алерген.

•�Изследване�на�тотален�и/или�специфичен�IgE
��единствено�при�придружаваща�атопия

•�Микологично�изследване� за�изключване�на�
микоза.�

•�Хистологично�изследване.

V. Оценка на тежестта 
на екземата на ръцете
Използват�се�четири�скали�за�оценяване�на�

тежестта�на�ХЕР:�Hand�Eczema�Severity�Index�
(HECSI),� Physician� Global� Assessment� (PGA)� и�
др.�(приложение�1).

ТИп 
ЕКЗЕМА 

НА РЪЦЕТЕ

ДЕМОГРАФ-
СКА ХАРАКТЕ-

РИСТИКА

АНАМНЕЗА КЛИНИЧ-
НА КАРТИ-

НА

НАЙ-ЧЕСТА 
ЛОКАЛИЗА-

ЦИЯ

ДИАГНОЗА

I.�тип�
Алергичен 
контактен 
дерматит

предимно�
при�мъже

Клинично�
значима�
контактна�
алергия,�тежко�
протичане

Еритем,�
десквамация,�
инфилтрат

Пръсти,�
върхове�на�
пръстите,�
длани

Клинично�значима�
контактна�алергия

II.�тип
Алергичен кон-
тактен дерма-
тит+Иритати-
вен контактен 
дерматит

Клинично�
значима�
контактна�
алергия�и�
експозиция�на�
иританти

Еритем,�
десквамация,�
инфилтрат

Пръсти,�
върхове�на�
пръстите,�
длани

Клинично�значима�
контактна�алергия�
и�експозиция�на�
иританти

III.�тип
Иритативен 
контактен 
дерматит

предимно�
при�жени

Клинично�
значима�
експозиция�на�
иританти,�леко�
протичане

Еритем,�
десквамация,�
инфилтрат

Пръсти,�
върхове�на�
пръстите,�
длани

Клинично�значима�
експозиция�на�
иританти

IV.�тип
Атопична екзема 
на ръцете

при�млади�
хора

Атопичен�
дерматит

Инфилтрат,�
еритем,�
десквамация�

Пръсти,�длани Атопичен�дерматит

V.�тип
Атопична 
екзема на ръцете 
+ Иритативен 
контактен 
дерматит

Атопичен�
дерматит�+�
релевантна�
експозиция�на�
иританти

Еритем,�
десквамация

Пръсти,�
дорзална�част�
на�ръката

Атопичен�дерматит�
+�релевантна�
експозиция�на�
иританти

VI.�тип�
Везикуларна 
(екзогенна) 
екзема на ръцете

предимно�
при�мъже

Везикули,�
еритем,�
десквамация�

Длани�и�
пръсти

Везикули,�липса�
на�контактна�
сенсибилизация,�липса�
на�експозиция�на�
иританти,�няма�АД

VII.�тип
Хиперкерато-
тична (ендоген-
на) екзема на 
ръцете 

при�възрастни Тежко�
протичане

Рагади,�
десквамация,�
инфилтрат

Длани�и�
пръсти

Хиперкератоза,�
липса�на�контактна�
сенсибилизация,�липса�
на�експозиция�на�
иританти,�няма�АД

Таблица 1
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VI. Диференциална диагноза
Диференциална� диагноза� се� прави� с� псори-

азис� на� дланите,� палмо-плантарна� пустулоза,�
дисхидроза,� микотична� инфекция� на� ръцете,�
кератодермии,�лихен�планус,�гранулома�ануларе,�
пиодермии,�питириазис�рубра�пиларис�и�др.

VII. Лечение (фиг.�1)
Локално лечение

•�Емолиенти
Емолиентните� кремове� са� основната�

част� от� стандартната� терапия� и� трябва�
да� бъдат� използвани� при� всички� пациенти,�
независимо�от�другите�локални�средства.�Те�
предпазват� кожата� от� изсушаване,� осигуря-
ват�известна�защита�на�кожната�бариера�от�
алергени� и� иританти,� намаляват� сърбежа� и�
честотата�на�рецидивите.
Емолиентите�трябва�да�се�нанасят�мно-

гократно�всеки�ден,�особено�след�измиване�на�
ръцете.�Хидратацията�на�кожата�се�осигу-
рява�с�минимум�два�пъти�дневно�нанасяне�на�
емолиент� в� хидрофилна� основа.� Оптимално�
се�смята�нанасянето�на�емолиенти�на�4�часа�
или�поне�3-4�пъти�на�ден.
Емолиентите�трябва�да�се�използват�след�

всяко� измиване� на� ръцете� и� трябва� да� бъдат�
налични�и�използвани�и�на�работното�място.
се� пациентите� да� използват� емолиенти,�

изписани�на�рецепта�от�дерматолог�[20].

•�Мокри�компреси
при�изразени�ексудативни�промени.

•�Препоръчва�се�използването�на� синдетни�
(несъдържащи�сапун)�форми�за�измиване�на�ръ-
цете.�

•�Бариерни�кремове
Бариерните� кремове� са� важен� елемент�

от� терапевтичния� арсенал� при� екзема� на� ръ-
цете.�Те�представляват�продукти� за�локално�
приложение,�които�приложени�върху�кожата�на�
ръцете�осигуряват�физикална�бариера�спрямо�
иританти�и�контактни�алергени�[21].�
Бариерните� кремове� намират� широко�

приложение�особено�в�случите�на�професионал-
на�екзема�на�ръцете.�
Нанасят� се� редовно� преди� и� по� време� на�

контакт�с�екзогенните�агенти.�

•�Локални�кортикостероиди�
Най-често�са�първият�избор�в�терапията�

на� ХЕР.� Имат� бързо� действие� и� са� ефектив-
ни�за�овладяване�на�симптомите�в�рамките�на�
кратък�период�от�време.
Да� се� избягва� дълготрайното� им� (повече�

от� 6� месеца)� приложение� поради� тахифилак-
сия,�бързи�рецидиви�след�спиране�на�лечението�
и�липса�на�ефективност�при�тежките�форми.
Дълготрайното�им�приложение�води�до�на-

рушаване�на�кожната�бариера�и�атрофия�(осо-
бено�при�свръхмощните�препарати).

•�Калциневринови�инхибитори
много�проучвания�доказват�ефективност-

та�на�калциневриновите�инхибитори�при�лече-
нието�на�леки�до�средно�тежки�форми�на�ХЕР.
подходящи�за�активно�и�проактивно�лече-

ние.

•�Ретиноиди�
Използват�се�като�алтернативно�лечение,�

особено�при�хиперкератотичните�варианти�на�
ХЕР.

Фототерапия
Различни� терапевтични� методи� с� изкуст-

вени�УВ�източници�намират�приложение�в�те-
рапията:�широкоспектърна�UVA�и�UVB,�тясно�
спектърна� UVB,� UVA1� (40� J/cm2�5� пъти� сед-
мично�за�3�седмици�~�600�J/cm2�за�лечебен�цикъл)�
и�PUVA.�Методът�с�най-голяма�ефективност�
е� локалната� PUVA� терапия,� при� която� преди�
облъчването�с�UVA�лъчи�върху�кожата�локал-
но� се� прилагат� псоралени,� които� увеличават�
чувствителността� на� кожата� към� ултрави-
олетовите� лъчи.� Фототерапията� трябва� да�
бъде� осъществена� от� обучен� персонал� и� под�
контрола�на�дерматолог.�Спазват�се�протоко-
ли�за�увеличаване�на�дозата�на�УВ-облъчването.�
Тези�методи�могат�да�се�използват�самостоя-
телно�или�в�комбинация�с�други�системни�или�
локални� терапевтични� подходи.� Желателно� е�
паралелното�приложение�на�емолиенти�по�вре-
ме�на�курса�на�лечение�и�след�настъпване�на�ре-
мисия�[16].�

Системно лечение [4]

•�Кортикостероиди
Основно� при� пациенти� с� резистентна� на�

терапия�екзема.
Те�имат�само�противовъзпалително�симп-

томатично�и�морбистатично�действие,�като�
тяхното�приложение�се�ограничава�до�1-2�сед-
мици,�по-изключение�до�4-6�седмици.�Началната�
доза�при�възрастни�е�0,5-1�mg�Метилпреднизо-
лон/kg� тегло.� След� настъпване� на� значително�
подобрение,� дозата� бързо� се� редуцира� стъпа-
ловидно� и� спира.� Депо� препарати,� приложени�
инжекционно,�както�и�продължително�лечение�
с�ниски�дози�перорални�препарати�са�противо-
показани�поради�страничните�ефекти.

•� Метотрексат� –� в� обичайни� седмични�
дози,�използва�се�като�агент,�намаляващ�нуж-
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дата�от�приложение�на�системни�стероиди.

•�Азатиоприн�–�най-вече�ефективен�при�АД,�
няма�точни�данни�за�лечебен�ефект�при�ЕР�[22].

•�Циклоспорин�–�3�mg/kg�тегло,�не�е�лицензи-
ран�при�екзема�на�ръцете�[23].�

•�Микофенолат�мофетил�[24].

•�Ацитретин�[25].
Малко�проучване�с�40�mg�дневно�при�хипер-

кератотична�екзема�дава�добри�резултати�при�
50%� от� пациентите�на�края� на� първия� месец�
от�лечението.

•�Alitretinoin�(не�е�наличен�в�България)
Алитретиноин� (9-cis-retinoic� acid)� е� изо-

мер� на� изотретиноина.� Това� е� единственото�
лекарство,� специално� създадено� за� лечение� на�
хронична� екзема� като� средство� на� избор� при�
тежка�ХЕР,�резистентна�на�локални�КС.
Повлиява� възпалителния� процес� при� ХЕР�

на�няколко�нива:�намалява�продукцията�на�хе-
мокини;� намалява� левкоцитната� активация� и�
намалява�антиген/алергенната�презентация.
Започва� се� с� доза� 30� mg/дневно,� която�

може�да�бъде�редуцирана�при�наличие�на�стра-
нични�ефекти�[26].

�-�при�повишен�кардиоваскуларен�риск�дозата�
се�редуцира�до�10�mg/дневно.
Дозата�не�се�съобразява�с�теглото�на�па-

циента
Срок�на�лечение�–�3�до�6�месеца�(средно�12�

седмици�според�различните�проучвания).
Алитретиноин�се�приема�по�време�на�хранене.
Нежелани�лекарствени�реакции:
-�за�разлика�от�изотретиноин,�алитретино-

ин�подтиска�слабо�себумната�секреция�и�не� е�
ефективен�при�акне.�По�тази�причина�и�сухота-
та�на�кожата�е�слабо�изразена�като�странично�
действие.�

-� не� води� до� повишена� фоточувствител-
ност.

-�необходимо�е,�както�при�изотретиноин,�да�
се�следи�за�промяна�в�чернодробните�ензими.

-�алитретиноин,�както�всички�останали�ре-
тиноиди,�има�изразено�тератогенно�действие.�

VIII. профилактика
Водеща�е�промяната�в�начина�на�живот.�На�

пациента� трябва� да� се� направи� индивидуална�
протективна�програма.�Това�включва�избягва-
нето�на�иританти�и�алергени,�използването�на�
бариерни�кремове,�избягването�на�честото�мо-
крене� на� ръцете� и� механичното� дразнене.� Из-
ползването�на�ръкавици�не�винаги�се�препоръчва�
–�от�една�страна�те�предпазват�ръцете,�но,�от�

друга,�могат�да�доведат�до�агравиране�на�кож-
ните�проблеми�поради�оклузивния�ефект.

Правилото�4R�(създадено�общо�за�контакт-
ния� дерматит)� може� да� се� приложи� и� при� ле-
чение�на�екземата�на�ръцете:�Разпознаване�на�
контактния� алерген;� пРемахване� на� иритан-
та/алергена;�Редукция�на�кожното�възпаление;�
Реставрация�на�кожната�бариера�[27]:

•�необходима�е�добра�хигиена,� за�да� се� въз-
препятства�вторична�инфекция;

•�ръцете�трябва�да�се�подсушават�грижли-
во�и�внимателно�след�всяко�измиване,�като�се�
отстраняват�пръстените�и�другите�бижута;

•� избягване� на� контакт� с� дезинфектанти,�
почистващи� средства,� перилни� препарати,�
пре�парати�за�измиване�на�чинии;

•�използване�на�ръкавици,�които�са�памучни�
от�вътрешната�страна.

IX. прогноза
Много� проучвания� сочат� дълготрайно� про-

тичане�на�ЕР,�като�посочват�срок�от�11,6-12�го-
дини�[28],�без�разлика�при�мъжете�и�жените�[29].

Неблагоприятни�прогностични�критерии:

•�Разширяване�на�засегнатите�зони�на�кожата.

•�Анамнеза�за�екзема�в�детска�възраст.

•�Начало�на�екземата�преди�20-годишна�възраст.
Положителни�и�по�трите�критерия�пациен-

ти�имат�много�по-лоша�прогноза�и�удвоен�риск�
за� дълготрайно� протичане� на� заболяването�
(повече�от�15�години).

Х. Качество на живот
Проучванията� установяват� нарушения� на�

дневната� активност,� избягване� на� социални-
те� контакти,� спиране� на� практикуването� на�
различни�видове�хобита,�нарушения�в�настрое-
нието�и�съня.�Около�50%�от�пациентите�смя-
тат,�че�околните�ги�избягват�поради�възмож-
ността�да�се�заразят�[30].�ХЕР�често�е�причина�
за�смяна�на�професията�(8%�до�15,5%�в�някои�
професии)� [26,31].� Оценката� на� тежестта� на�
заболяването� върху� качеството� на� живот� на�
пациентите�се�осъществява�посредством�ут-
върдени�въпросници,�напр.�DQLI.�Те�установя-
ват�лошо�качество�на�живот�при�пациентите�
с�екзема�на�ръцете�подобно�на�болните�от�ас-
тма�и�псориазис�[32].

XI. Заключителни бележки
Икономически�ХЕР�води�до�разходи,�възлиза-

щи�на�11�милиарда�евро�годишно�в�ЕС�(сумата�
включва� само� парите� за� прегледи,� болнично� и�
домашно�лечение�и�лекарства).
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Липсват актуални данни за епидемиологи-
ята, професионалната значимост и профилак-
тиката на заболяването в нашата страна. 
Във връзка с това през 2011 година стартира 
многоцентрово проучване на Секцията по дер-
матоалергология към Българското дерматоло-
гично дружество - BULHES (BULgarian Hand 
Eczema Study) [26].
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1. HESCI (Hand eczema severity index)

Сбор�от�точки:�0÷360

Симптоми

Локализации

Процентно�засягане�

пРИЛОЖЕНИЕ 1: Оценка на тежестта на ЕР

��
�� Анатомична локализация

Клинични симптоми
�� Връх�на�

пръсти
Пръсти�����
(без�
върха)

Длани� Гръб�на�
ръцете�

Китки�����
(гривнени�
стави)

Еритем(Е)
0�–�без�изменения;�1�–�леко�
изразен;�2�–�умерено�изразен;�
3�–�силно�изразен

0-3 � � � � �

Инфилтрат / папули (I)
0�–�без�изменения;�1�–�леко�
изразен;�2�–�умерено�изразен;�
3�–�силно�изразен

0-3 � � � � �

Везикули (V)
0�–�без�изменения;�1�–�леко�
изразен;�2�–�умерено�изразен;�
3�–�силно�изразен

0-3 � � � � �

Фисури (F)
0�–�без�изменения;�1�–�леко�
изразен;�2�–�умерено�изразен;�
3�–�силно�изразен

0-3 � � � � �

Десквамация (D)
0�–�без�изменения;�1�–�леко�
изразен;�2�–�умерено�изразен;�
3�–�силно�изразен

0-3 � � � � �

Едем (O)
0�–�без�изменения;�1�–�леко�
изразен;�2�–�умерено�изразен;�
3�–�силно�изразен

0-3 � � � � �

ОБЩО (Е+I+V+F+D+O) � � � � � �

процентно засягане* 
0:�0%;�1:�1–25%;�2:�26–50%;�
3: 51–75%;�4:�76–100%

0-4 � � � � �

�

ОБЩО 
(TOTAL  x  %)

� � � � � �

��

HESCI��=�

*�конкретно�за�всяка�анатомична�локализация,�общо�за�двете�ръце
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Оценяване на степента на тежест на лезиите:
Еритем

0.�Липсва
1.�Лек�еритем
2.�Проминиращ�еритем
3.�Интензивен�червен�цвят

Десквамация 
0.�Липсва
1.��Леко�залющване�в�отделни�участъци,�предимно�

фини�сквами
2.�Десквамация�в�големи�участъци,��големи�сквами
3.��Десквамация,� която� обхваща� повече� от� 30%�

от�площта�на�ръката�с�големи,�плътни�сквами
Лихенификация/хиперкератоза

0.�Липсва
1.��Леко�задебеляване�с�изразени�кожни�линии�в�от-

делни�участъци
2.��Установяване� на� задебеляване� при� палпация� в�

големи�участъци
3.��Изразено�задебеляване�в�големи�участъци�с�под-

чертаване�релефа�на�кожата
Везикулация

0.�Липсва
1.��Единични�везикули,�заемащи�не�повече�от�10%�

от�ръката,�без�ерозии
2.��Единични�или�групирани�везикули,�засягащи�до�

30%�от�ръката,�без�видими�ерозииили�екскори-
ации

3.��Множество�везикули�върху�голяма�площ�с�еро-
зии�или�екскориации

Едем
0.�Липсва
1.��Дермален�едем�върху�по-малко�от�10%�от�пло-

щта�на�ръката
2.��Дермален� едем� върху� повече� от� 10%� от� пло-

щта�на�ръката
3.��Дермален�едем�с�уплътняване�на�кожата�в�об-

ширни�участъци
Фисури

0.�Липсва
1.�Напукана�кожа�в�малки�участъци�на�ръката
2.��Напукана�кожа�в�множество�участъци�от�ръ-

ката,�придружена�от�болка
3.��Една�или�много�дълбоки�фисури,�които�кървят�

или�причиняват�силна�болка
Сърбеж/болка

0.�Липсва
1.��Инцидентно� лек� дискомфорт� няколко� пъти�

дневно
2.��Периодично� водят� до� чест� дискомфорт� по�

време�на�деня
3.�Персистиращи�или�смущаващи�съня

2. Physician Global Assessment (PGA)

Тежест Клинична характеристика Интензивност Засегната 
площ

Тежка Еритем,�десквамация,�
хиперкератоза/лихенификация

Поне�една�от�клиничните�
характеристики�е�силно�или�
умерено�изразена

Повече�от�30%�
засягане�на�
ръката

Везикули,�едем,�фисури,�сърбеж,�
болка

Поне�една�от�клиничните�
характеристики�е�силно�
изразена

Средно 
тежка

Еритем,�десквамация,�
хиперкератоза/лихенификация�

Поне�една�от�клиничните�
характеристики�е�умерено�
или�леко�изразена

10-30%�
засегната�площ�
на�ръката

Везикули,�едем,�фисури,�сърбеж,�
болка

Поне�една�от�клиничните�
характеристики�е�умерено�
изразена

Лека Еритем,�десквамация,�
хиперкератоза/лихенификация

Поне�една�леко�изразена�
клинична�характеристика�

Засягане�по-
малко�от�10%�
от�площта�на�
ръкатаВезикули,�едем,�фисури,�сърбеж,�

болка
Поне�една�леко�изразена�
клинична�характеристика

В обратно 
развитие

Еритем,�десквамация,�
хиперкератоза/лихенификация,�

Поне�една�леко�изразена�
клинична�характеристика

Засягане�по-
малко�от�10%�
от�площта�на�
ръкатаВезикули,�едем,�фисури,�сърбеж,�

болка
липсват

Клинично 
здрав

Еритем,�десквамация,�
хиперкератоза/лихенификация

липсват Липсват�
патологични�
промени�по�
кожата�на�
ръката

Везикули,�едем,�фисури,�сърбеж,�
болка

липсват


