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Съкращение 
на български език 

Значение 

АКЛА антикардиолипинови антитела 
ЦИК циркулиращи имунни комплекси 
АФЛА антифосфолипидния антитела 
АФЛС антифосфолипиден синдром 
АНФ антинуклеарен фактор 
ЕНА екстрактируеми нуклеарни антигени 
ДИФ директна имунофлуоресценция 
ДНК дезоксирибонуклеинова киселина 
ЛА лупусен антикоагулант 
МКА моноклонални антитела 
СЛЕ системен Lupus erythematosus 

Съкращение 
на английски език 

Значение 

СRР С-реактивен протеин 
IL-1;IL-2;IL-4;IL-8;IL-
10;IL-12;IL-13 

интерлевкин 1; 2; 4; 8; 10; 12; 13 

g; g/l грам; грама за литър 
НВV; НСV вирус на хепатит В ; вирус на хепатит С 
IgA; IgЕ; IgG; IgМ; IgD имуноглобулин A; E; Г; М; Д 
IF- γ  интерферон  гама 
ТNF  тумор некротизиращ фактор 
CRP C реактивен протеин 
ANCA антицитоплазмени антитела 
HLA Human leukocyte antigens – човешки левкоцитни антигени 
APC активиран протеин С 
МНС Mаyor histocompatibility complex – молекулите, част от имунната 

система 
SSA/Ro; SSB/La; Sm; 
RNP; Scl-70; Jo-1 

нуклеарни антигени 

C3, C4 и пр. комплементни фракции 
ELISA ензимно-свързан имуносорбентен анализ 
Hep-2 туморна линия 
РGl2 простациклин 
LA лупус антикоагулант 
CSS-Churg Strauss 
syndrom 

Чърк-Щраус синдром 

DILE = DIL предизвикан от лекарства LE 
acL антикардиолипинови антитела 
ALAT и ASAT чернодробни проби 
SDS натриев додецил сулфат 
EBV Епщайн-Бар вирус 
TTE тотален тимусен екстракт 
SD стандартно отклонение 
OD оптична плътност 
TNF тумор некротизиращ фактор 
πg/ml 
PBS 
ТGF-β1 

пикограм за милилитър 
фосфатен буфер  
тъканен растежен фактор бета 1 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
         Васкулитите са системни болести, протичащи като възпаление на стените на 
кръвоносните съдове. Типът на възпалението варира от некроза с инфилтрация на 
полиморфонуклеарни неутрофили до грануломатозни промени в съдовата стена и 
периваскуларните тъкани, с пролиферация и фиброза на медията. Етиологията на 
васкулитите е в повечето случаи непозната, патогенетичният механизъм е недобре 
изучен. Припокриващите се клинични и патологични васкулитни синдроми 
затрудняват класификацията им. Проблем при васкулитите е и тяхното лечение, което 
зависи от точната клинична и лабораторна оценка на болестта. Всичко това определя 
необходимостта от изследването на групата болни с васкулитни синдроми. 
         Познаването на различните форми на васкулит е важно, защото тази болест е 
сравнително честа и в голяма част от случаите, страданието не е само изолирана кожна 
промяна, а и израз на засягане на други органи и системи. 
 
 
 
2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 
 ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 
 
 ОСНОВНА ЦЕЛ на настоящия дисертационен труд е изясняването на 
стойността на някои имунологични показатели за диагнозата на изследваните от 
нас системни васкулити.  
  
 Във връзка с това си поставихме следните задачи: 
 

1. Да се изследват ANA и ANCA антителата при болни с различни форми 
на васкулит. 

2. Да се изследват антихистоновите и антикардиолипиновите антитела. 
3. Да се изследват имуноглобулините, фракциите на комплемента и ЦИК. 
4. Да се даде лабораторна характеристика на използваните методи и да се 

предложат варианти за използването им при поставяне на диагнозата 
при изследваните от нас васкулити. 

5. Да се съпоставят и анализират данните от клиничните симптоми, 
патоморфологичните промени и имунологичните показатели и да се 
направи опит за създаване на клинико-имунологична констелация при 
отделните системни васкулити. 

6. Да се изработи алгоритъм за поставяне на диагнозата на изследваните 
от нас васкулити 

7. Да се изследва психосоматичния статус на болните с уртикария 
васкулит и да се съпостави с други изследвани страдания. 
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 
 3.1 ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА 
  
          Бяха изследвани общо 219 болни. 

 3.1.1 С уртикария васкулит проследихме 22 пациенти от които 2 мъже и 20 жени 
на възраст от 15 до 70 години с давност на болестта от 6 месеца до 15 години. 

 3.1.2. Със синдром на Raynaud изследвахме 65 болни на възраст от 18 до 73 
години и давност на болестта от 6 месеца до 12 години, като 9 от пациентите са мъже а 
останалите 56 са жени. 

 3.1.3. Изследвахме 11 болни със синдром на Beçhet от които 3 жени и 8 мъже, 
кавказки тип на възраст от 27 до 50 години, с давност на болестта от 1 до 12 години. 

 3.1.4. С Henoch-Schönlein обхванатите пациенти бяха 31 от които 11 мъже и 20 
жени на възраст от 15 до 80 години с давност на болестта от 1 до 10 години. 

 3.1.5. Със SLE васкулит бяха наблюдавани 56 болни но възраст от 24 до 73 
години с давност на болестта от 1 до 7 години, като 14 от пациентите са мъже и 42 са 
жени. 

 3.1.6. С лекарствен лупус бяха изследвани 11 болни на възраст от 22 до 56 
години и давност на болестта от 2 до 8 месеца, като 5 са мъже, а останалите са жени. 

 3.1.7. С Erythema nodosum изследвахме 23 болни; 15 жени; възраст от 38 до 58 
години и 8 мъже от 32 до 49 години; давност на болестта от 7 до 30 дни. 
 
 Таблица 1. 

Болест Уртикария 
васкулит 

SLE S-H Синдром 
на Beçhet

Синдром на 
Raynaud 

Лекарствен 
лупус 

Erythema 
nodosum 

 
Брой болни 

 
22 

 
56 

 
31 

 
11 

 
65 

 
11 

 
23 

Възраст 15–70 
години 

24–73 
години

15–80 
години

26–48 
години 

18-73 
години 

22-56 
години 

38-58 
години 

Давност на 
болестта 

6 месеца –
15 години 

1–7 
години

1–10 
години

2–18 
години 

6 месеца-12 
години 

2–8 
месеца 

7–30 
дни 

Съотношение 
мъже/жени 

 
2/20 

 
14/42 

 
11/20 

 
5/6 

 
9/56 

 
5/6 

 
8/15 

 

 
         При нашето проучване имахме и контролна група от 39 здрави пациента, които 
бяха на възраст от 18 до 45 години, като жени бяха – 21 и мъже 18( табл. 2) 
 
 Таблица 2. 
ПОЛ/ВЪЗРАСТ До 20 ГОДИНИ 21-40 ГОДИНИ 41-60 ГОДИНИ 61-80 ГОДИНИ 

МЪЖЕ 4 12 2 0 
ЖЕНИ 5 14 2 0 
ОБЩО 9 26 4 0 

 
         Всички изследвани пациенти - 219 на брой бяха запознати с дизайна на 
проучванията и дадоха своите писмени съгласия в история на болестта по време на 
болничния си престой. 
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 3.2. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
 3.2.1. Имунологични методи: 
 
Изследвани показатели Принцип на метода 

1. Имуноглобулини в серум и ЦИК Радиална имунодифузия 

 
2. ЦИК 

а) ПЕГ-метод - утаяване на имунопреципитата, 
    спектрофотометрия на 280 nm 
б) ELISA-С1q 

3. С3 и С4 фракции на комплемента в 
серум и ЦИК 

Радиална имунодифузия 

4. ДНК антитела в серум и ЦИК ELISA 

5. ЕНА антитела в серум и в ЦИК Насрещна електрофореза върху агароза 

 
6. Криоглобулини 

а) Спектрофотометрично отчитане на 280 nm  
б) ИЕФ и имунодифузия на криопреципитата 

7. с ИгА и останалите класове ELISA 

8. Кардиолипинови антитела ELISA 

9. Антитела срещу други 
фосфолипиди 

ELISA 

10. ANA готов набор на фирмата Binding Site – Англия 
върху клетъчна линия Hep-2. 

11. ANСA готов набор на фирмата Binding Site – Англия 
върху клетъчна линия Hep-2. 

 
 3.2.1.1. Метод за определяне на имуноглобулините и фракциите на 
комплемента в серума. 
         Използва се радиалната имунодифузия, за която са необходими следните реактиви 
и материали: 15% агар /Дифко/ в 0,1 N вероналов буфер рН-8,4; стъклени плаки с 
размери 6/9 или 9/13 см; антисеруми срещу имуноглобулини / НЦЗПБ /; стандартен 
човешки серум с известна концентрация на имуноглобулините и други серумни 
белтъци /Behring /; влажна камера; амидошварц; физиологичен разтвор; устройство за 
пробиване на кладенчета. 
 При извършване на метода сме се придържали към описанието на G. Mancini и 
сътрудници. Върху стъклена плочка се излива 2 мм дебел агаров гел, в който 
предварително при температура 55-60 градуса по Целзий са поставени съответните 
количества антисерум: за IgG – 1, 4 мл / 20 мл агар, за IgA – 1, 4 мл / 20 мл агар, за IgM- 
1 мл / 20 мл агар, за С3 – 0, 6 мл / 20 мл агар, за С4 – 0,150 мл / 20 мл агар. 
 След застиване на гела се правят кладенчета с диаметър 2 мм и се накапват по 5 
микролитра от изследваните серуми в следното разреждане: за IgG – 1: 10, за IgA – 1: 4, 
IgM , C3 и C4 – неразредени. 
 Плаката се поставя за 48 часа във влажна камера, промива се в 0,9 % натриев 
хлорид за 24 часа, изсушава се и се оцветява с амидошварц. Измерват се диаметрите на 
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преципитационните кръгчета. Стандартната крива се построява със стандарти с позната 
концентрация на белтъка, в разреждания, съответстващи на изследваните серуми. 

 3.2.1.2. Метод за определяне на антинуклеарни антитела (ANA). 
 Използва се готов набор на фирмата Binding Site – Англия върху клетъчна линия 
Hep-2. Серумите се разреждат 1:80 в PBS. Накапват се по 5 микролитра от разредените 
серуми в кладенчетата на кита. Инкубира се във влажна камера за един час. Промива се 
5 минути в PBS и се оставя да изсъхне на стайна температура. Анти човешки ИгГ, 
маркиран с флуоресцеин изотиацианат (ФИТЦ) се разрежда в съотношение 1:10 с PBS. 
По 5 микролитра от разреденият антисерум се накапват във всяко кладенче. Инкубира 
се във влажна камера за един час. Промива се за 5 минути в PBS и се отчита на 
флуоресцентен микроскоп JenaMed – Германия. 

          3.2.1.3. Метод за изследване на антинеутрофилни цитоплазмени антитела 
(ANCA). 
 Използва се готов набор на фирмата Binding Site – Англия върху човешки 
гранулоцити. Серумите се разреждат 1:32 в PBS. Накапват се по 5 микролитра от 
разредените серуми в кладенчетата на кита. Инкубира се във влажна камера за един час. 
Промива се 5 минути в PBS и се оставя да изсъхне на стайна температура. Анти 
човешки ИгГ, маркиран с флуоресцеин изотиацианат (ФИТЦ) се разрежда в 
съотношение 1:10 с PBS. По 5микролитра от разреденият антисерум се накапват във 
всяко кладенче. Инкубира се във влажна камера за един час. Промива се за 5 минути в 
PBS и се отчита на флуоресцентен микроскоп Jena Med – Германия. 

 3.2.1.4. Метод за определяне на антитела срещу екстрактируеми нуклеарни 
антигени ( ЕНА ) – Sm, RNP, SS-A ( Ro ) и SS-B ( La ). 
 За целта се използва насрещна електрофореза върху агароза. Необходими са 
следните реактиви и материали: 0,6% агароза във вероналов буфер рН 8,4; водно-
солеви екстракт на ЕНА, отделен от телешки тимус (34); токоизправител; 
физиологичен разтвор; амидошварц; стъклени плочки; набор за пробиване на 
кладенчета в агарозата. 
 Процедурата е следната: Върху стъклена плочка се излива 0,6% агароза в 2мм 
слой. Пробиват се два реда кладенчета с диаметър 4 мм на разстояние 0,8-1 см. Откъм 
анодния край се накапва по 0,02 мл разтвор на тотален тимусен екстракт (TTE), следван 
от TTE , обработен с трипсин и накрая – TTE, обработен с PHA- за. Откъм катодния 
край се накапва последователно три пъти един и същ серум или имунопреципитат, 
получен със 7% ПЕГ. Провежда се електрофореза при сила на тока 14 мА на плака и 
волтаж 150 V за час и половина. След приключването й плаката се промива за 24 часа, 
изсушава се и се оцветява с амидошварц. При положителен резултат се наблюдава ясна 
преципитационна линия между изследвания серум и кладенчето със съответния 
екстракт. 

         3.2.1.5. Метод за количествено определяне на криоглобулините в серума 
         Процедура: Вземат се 8 мл венозна кръв без антикоагулант в затоплени стъклени 
епруветки. След престой на 37 градуса по Целзий за два часа се отделя серум за 
центрофугиране на 1000 G. След престой на 4 градуса по Целзий за 72 часа, 
преципитатът се промива двукратно с ледено студен 0,9 % натриев хлорид, след което 
се разтваря във физиологичен разтвор в количество, равно на изходното количество 
серум. Измерва се спектрофотометрично на 280 nm и след това се прави имунохимичен 
анализ на криопреципитата, като се отделят имуноглобулините, фракциите на 
комплемента, антителата срещу нуклеарни антигени и пр. Използва се 
имуноелектрофореза по Грабар или радиалната имунодифузия по Манчини. 
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 3.2.1.6. ELISA метод за определяне на кардиолипиновите антитела в серума. 
 Необходими реактиви и материали: полистиролови плаки (Dynatech), 
кардиолипин (НЦЗПБ), устройство за отстраняване на етанола под азот, желатин, PBS, 
античовешки глобулинов серум белязан с пероксидаза, субстрат/хромоген (5 ACK / 
водороден прекис), автоматичен спектрофотометър. 
 Процедура: ELISA плаките се промиват с 95% етанол и се изсушават на стайна 
температура. 0,05 мл кардиолипин в концентрация 5 микрограма на мл се нанася във 
всяко кладенче за 10-12 минути. Следва изпаряване на етанола под азот с помощта на 
гребеновидно устройство и навсякъде се поставят 0,1 мл 0,3% желатин в PBS. Буферът 
се приготвя в същия ден на извършване на реакцията. След 30 минути буферът се 
отстранява и в кладенчетата се поставят по 0,1 мл 1:50 разреден с PBS – желатин 
серуми. След един час на стайна температура и трикратно промиване с PBS – желатин 
във всяко кладенче се поставя по 0,1 мл античовешки глобулинов серум, белязан с 
пероксидаза, разреден 1:2000. След едночасова инкубация и трикратно промиване 
навсякъде се поставят по 0,1 мл хомоген субстрат , като количеството на водородния 
прекис е увеличено двойно. След 15-20 минути реакцията се спира с 1 N натриева 
основа. Изследването се извършва на спектрофотометър Dynatech при дължина на 
вълната 492 nm. За изразяване на резултатите се използва екстинцията на получения 
цветен продукт, от който е извадена екстинцията на празната проба. За положителни се 
приемат стойности по- големи от 0,3 ОД. Допълнително може да се изчисли 
концентрацията на ИгГ и ИгА антикардиолипиновите антитела като се използват 
серуми с позната концентрация на тези антитела и впоследствие се построи стандартна 
крива. 

 3.2.1.7. Методи за определяне на ЦИК - полиетилегликолов и ЕLISA с C1q. 
 3.2.1.7.1. Използвахме оригиналния метод за определяне на ЦИК, описан от M. 
Digeon и сътрудници. Необходими са следните реактиви и материали: 7% разтвор на 
полиетиленгликол (ПЕГ) 6000 (Флука) в 0,1 М боратен буфер рН 8,4; 0,1М натриева 
основа; пластмасови епруветки; хладилна центрофуга К24; спектрофотометър с 
дължина на вълната 280 nm. 
         Процедура: Серумите се разреждат с 0,1 М боратен буфер, 4мл от този разтвор се 
смесват с 4 мл 7% ПЕГ в 0,1 М боратен буфер. Сместа се оставя на 4 градуса по Целзий 
за 18-24 часа. Следва центрофугиране на 20000G за 20 минути при 5 градуса по Целзий, 
промиване с 3,5% ПЕГ при същите условия както по- горе. Получената утайка се 
разтваря в 5мл 0,1 М натриева основа и се спектрофотометрира на 280 nm. Резултатът 
може да се изрази или с получената екстинкция на пробата, или като екстинкцията се 
умножи по 0,7 ( коефициент, намерен емпирично при сравняване на белтъчното 
съдържание на утайката, измерена на белтък по Lowry. Ако се изследва количеството 
на различни протеини в имунопреципитата, последният след промиване се разтваря в 
равно на изходното серумно количество разтвор от 0,9 % натриев хлорид. 
         3.2.1.7.2. Използвахме и ELISA метод с C1q - разпознаващата молекула на 
класическия активационен път на системата на комплемента. ELISA метод за детекция 
на имунни комплекси чрез имобилизиране на C1q върху подложка, натоварена с анти-
C1qscFv, свързващо колагено-подобния фрагмент на молекулата Основна част от 
активността на C1q се изразява в свързване на два имуноглобулинови изотипа – IgG и 
IgM, когато са в комплекс с антигенна молекула. Полиакриламидна гел – 
електрофореза в присъствие на натриев додецил сулфат (SDS PAGE). Използва се 
методиката на Laemmli, 1970. Разделянето на белтъчните проби се провежда в не 
редуциращи условия в 10% разделящи гелове за рекомбинантните “глави” и за 
пречистената C1q молекула от кръвна плазма. Концентриращият гел е 5%. 
Електрофорезите се провеждат при 200V напрежение и 30mA ток за 90min. След 
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приключване на електрофорезите геловете се фиксират за 15 минути във фиксиращ 
разтвор. 

 3. 3. Статистически методи  
 Статистическата обработка на получените резултати беше направена с помощта 
на лицензирана програма – SYSTAT v.7. (SPSS Inc., Chicago, USA, 1996). 
 Навсякъде е прието допускането, че нулевата хипотеза отразява липсата на 
влияние или връзка, докато алтернативната хипотеза постулира наличието на такава 
връзка или влияние. Работи се с вероятност за грешка от I тип – с ниво на значимост 
0.05, т.е. съответната нулева хипотеза се отхвърля, когато Р стойността е по-малка от α 
(p < 0,05). 
 3.3.1. Вариационен анализ на количествени променливи – средна стойност, 
стандартно отклонение, стандартна грешка на средната. 
 3.3.2. Графични изображения. 
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4. РЕЗУЛТАТИ 
 
 4.1. Уртикария васкулит 
 Проследихме клинично 22 болни с уртикария васкулит от които 14 жени и 8 
мъже, кавказки тип на възраст от 27 до 70 години, с давност на болестта от 1 до 12 
години-табл. 1. 
 
 Таблица 1. 
ПОЛ/ВЪЗРАСТ Д0 20 ГОДИНИ 21-40 ГОДИНИ 41-60 ГОДИНИ 61-80 ГОДИНИ 

МЪЖЕ 0 2 4 2 
ЖЕНИ 0 3 7 4 
ОБЩО 0 5 11 6 

 
 При всички болни уртикариалните лезии продължиха повече от 24 часа, а след 
преминаването им останаха хиперпигментни петна. Обривът бе придружен от 
ангиоедем на лицето и/или ръцете.  
 Нашите резултати от параклиничните изследвания са представени в табл. 2. 
 
 Таблица 2. Лабораторни данни при пациенти с уртикария васкулит 

ПОКАЗАТЕЛ НАШИ ДАННИ  

ANA ( + ) 9% 1 

ANCA ( + ) 23% 2 

Ревматоиден фактор ( + ) 4.5% 3 

С1 естеразен инхибитор / понижен / 0 4 

Понижени С3 и С4 С3 - 23% 
С4 - 25% 

5 

СУЕ / увеличено/ 23% 6 

Повишено ниво на ЕSP 23% 7 

Повишено ниво на IgE 0% 8 

Повишено ниво на ЦИК 100% 9 

Повишено ниво на IgG, IgA или IgM 27% 10 

Повишено ниво на ALAT; ASAT 13.5% 11 
 
 Данните от тази таблица показват, че само ЦИК са повишени при всички наши 
пациенти. При една четвърт до една трета от болните могат да се установят ниски 
стойности на С3 и С4 компонентите на комплемента, повишаване на серумните 
имуноглобулини, позитивиране на ANA и/или ANCA антителата и високи стойности на 
СУЕ. Болните с положителни ANA и/или ANCA антитела не изпълват критериите за 
системен лупус или друга автоимунна болест. Повишението на серумните ALAT и 
ASAT не се асоциира с вирусна болест на черния дроб, тъй като не бяха доказани 
никакви вирусни маркери. Това прави диагнозата на болестта много трудна в някои 
случаи. Болните от уртикария васкулит се лекуват от различни специалисти: 
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дерматолози, алерголози или ревматолози и понякога единственото насочващо 
параклинично изследване са данните от хистологичното изследване. 
 Основните отклонения, намерени в биопсичния материал при нашите болни са: 
фибриноидно отлагане, натрупване на възпалителен инфилтрат, ендотелен оток в и 
около артериолите и венулите, които съвпадат и с основните хистопатологични 
показатели в литературата за уртикария васкулит. 
 На таблица 3 са представени нашите данни от клиничното наблюдение. 
 Очевидно е, че симптоми като продължителността на уртикариалните лезии, 
паренето и чувството на болка свързани със лезиите и пурпурата, хиперпигментацията, 
ангиоедема, артралгията и/или артритът са характерни за тази болест. 
 
 Таблица 3. Клинични показатели при пациенти с уртикария васкулит 

СИМПТОМИ НАШИ ДАННИ  
Персистиране на уртикариалните лезии повече от 24 часа 100% 1 
Парене или усещане за болка съврзани с лезии или пруритус 100% 2 
Остатъчна пурпура или хиперпигментация след завяхване 
на лезиите 

100% 3 

Ангиоедем на лицето или ръцете 100% 4 
Артралгия или артрит свързани с установената уртикария 32% 5 
Треска 36% 6 
Синдром на Raynaud 4,5% 7 
Фоточувствителност 4,5% 8 
Лимфоаденомегалия 9% 9 
Хранителна алергия 4,5% 10 
Медикаментозна алергия 40% 11 

 
 Видно е че най-честите клинични симптоми при болни с уртикария васкулит са 
продължителност на обривните единици повече от 24 часа, ангиоедема на лицето или 
ръцете, паренето и болката по кожата, както и остатъчната хиперпигментация, 
наблюдаващи се при 22 болни (100%). При 9 болни (40%) бе установена 
чувствителност към медикаменти, а 7 (32%) имаха свързани с уртикарията артралгия 
или артрит. С повишена температура или треска бяха 8 болни (36%). От нашите 
пациенти със синдром на Raynaud и изявена фоточувствителност бяха съответно по 1 
пациент (4,5%), а с лимфаденомегалия 2 (9%). Основните клинични симптоми на 
уртикария васкулит, които наблюдавахме бяха – продължителна пурпура, 
хиперпигментации и ангиоедема, както и паренето и усещането за болка, свързани с 
лезиите. 
 При проведено наше психосоматично проучване се установи невротична 
симптоматика, свързана с повишена тревожност, при 87,5% от болните, а депресивност 
наблюдавахме при 45% от пациентите, като при тези с уртикария васкулит 
депресивност (по-често умерена) е отбелязана при 38%. Освен прилаганите 
диагностични методи в клиничната алергология, изследвахме и психосоматичният 
статус на болните. Прилагани са и следните психологични методики: за личностова 
характеристика - въпросникът на Айзенк и Гисен-тестът, за невротичност - 
въпросникът на Ташев и тестът на Кокошкарова, за оценка на емоционалната 
реактивност - Хум-тестът на Иванов, за изследване състоянията на депресивност - 
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самооценъчните скали на Цунг, на Хамилтън и на Бек, за състоянията на тревожност - 
скалите на Спилбъргър и на Хамилтън, за агресивност -тестът на Бъс-Дюрки, за тежест 
на психо-социалните стресори - скала по DSM-III-R. Тревожността и депресивността са 
две основни оси на качеството на живот, което е нарушено значително при нашите 
пациенти. Повлияването на придружаващата тревожно-депресивна симптоматика води 
до по-бърза и пълноценна клинична ремисия. 
 
 Фигура 1. Тревожност – депресивност при пациенти с уртикария васкулит 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ние изработихме и алгоритъм за поставяне на диагнозата уртикария-
васкулит, който включва следните стъпки : 
 
 Основните клинични симптоми на уртикария васкулит, наблюдавани и при 
нашите пациенти са: 

• продължителна пурпура; 
• остатъчна хиперпигментация; 
• ангиоедема; 
• системни реакции - артрит/ артралгия, треска, увеит, бъбречни прояви. 

 
 Основните лабораторни показатели на уртикария васкулит, необходими за 
потвърждение на диагнозата са: 

• повишени нива на ЦИК; 
• понижени серумни нива на С3 и С4. 

 
 Основните хистопатологични показатели- много важни при поставяне на 
диагнозата на уртикария васкулит са: 

• фибриново отлагане; 
• левкоцитоклазия на неутрофилите; 
• екстравазация на еритроцитите; 
• ендотелен оток във и около артериолите и венулите. 

 
      
 

тревожност

депресивност
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 4.2. Синдром на Raynaud. 
 Изследвани са общо 65 болни: 35 само със синдром на Raynaud ( I група ) - табл. 
1 и 30 със синдром на Raynaud, включен в друга болест табл. 2– SLE (16), склеродермия 
(10), и смесена съединително тъкана болест (4) – II група. Изследваните пациенти са на 
възраст от 18 до 73 години и давност на болестта от 6 месеца до 12 години. Девет от 
изследваните пациенти бяха мъже (14%), а останалите жени. 
 
 Таблица 1. Пациенти само със синдром на Raynaud ( I група ) 
ПОЛ/ВЪЗРАСТ Д0 20 ГОДИНИ 21-40 ГОДИНИ 41-60 ГОДИНИ 61-80 ГОДИНИ 

МЪЖЕ 0 1 3 1 
ЖЕНИ 0 16 12 2 
ОБЩО 0 17 15 3 

 
 Таблица 2. Пациенти със синдром на Raynaud, включен в друга болест – SLE 
(16), склеродермия (10), и смесена съединително тъкана болест (4) – II група 
ПОЛ/ВЪЗРАСТ Д0 20 ГОДИНИ 21-40 ГОДИНИ 41-60 ГОДИНИ 61-80 ГОДИНИ 

МЪЖЕ 0 1 2 1 
ЖЕНИ 2 8 10 8 
ОБЩО 2 9 12 9 

 
 На таблица 3 са представени данните на най-често срещаните клинични 
симптоми при изследваните от нас болни. 
 
         Таблица 3. Най-често срещаните клинични симптоми при болни със синдром на 
Raynaud 

КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ І група ІІ група 
Посиняване на пръстите 28 (80%) 20 (66%) 
Улцерации и некрози по пръстите 11 (31%) 4 (13%) 
Артрит / артралгия 9 (28%) 26 (86%) 
Миалгия 5 (14%) 20 (66%) 
Livedo reticularis 18 (51%) 10 (33%) 
Изтръпване и мравучкане на засегнатите крайници 34 (97%) 22 (63%) 
Серозит 0 5 (16%) 
Фоточувствителност 0 8 (27%) 
Пеперудообразен обрив 0 8 (27%) 
Дискоиден обрив 0 8 (27%) 
Хабитуални аборти 0 8 (27%) 
Тромбофлебит 0 10 (33%) 
Тромбоцитопения 0 10 (33%) 
Инсулт / инфаркт 0 5 (16%) 
Езофагит 2 (6%) 4 (13%) 

 
 Основни клинични симптоми при болните със синдром на Raynaud са: 
посиняването на пръстите (80%) и изтръпване и мравучкане на засегнатите крайници 
(97%). С livedo reticularis са 51% от болните в І група. Важен диагностичен белег са 
улцерациите и некрозите по дисталните фаланги, установени при 31% от изследваните 
със синдром на Raynaud. Във втората група преобладаваха такива симптоми, като 
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артрит / артралгия (86%), миалгия и посиняване на пръстите (66%), 
фоточувствителност, характерен обрив, хабитуални аборти и други.  
 На таблица 4 са представени данните от изследването на ANA. 

 Таблица 4. Изследване на ANA при двете групи със синдром на Raynaud 

АНТИНУКЛЕАРНИ АНТИТЕЛА – РЕЗУЛТАТИ 

ANA – титър І група (n=35) ІІ група (n=30) 

Отрицателен 14 (40%) 3 (10%) 
1:40 10 (29%) 3 (10%) 
1:80 11 (31%) 24 (80%) 

 
 
 

Характер на 
флуоресценцията 

 
 
Speckled – 10 
RNP – 1 
Scl-70 – 3 
Anticentromere – 4 
Неидентифициран - 1 
 

Перинуклеарна – 12 болни, 
всички с DNA-антитела. 
Speckled – 12 
RNP – 3 
Sm – 1 
Scl-70 – 2 
Ro – 1 
Anticentromere – 2 
Неидентифициран - 1 

 Вижда се, че разпределението на положителните ANA, както и тяхната 
специфика са различни в двете групи болни. Важно е да отбележим, че положителните 
ANA насочват към необходимостта от допълнителни изследвания. Определянето на 
ANA и подвидове при болни със синдрома на Raynaud е от изключително значение за 
диагнозата. В първата група преобладават отрицателните резултати и тези с ниски 
титри – 70% от болните, като антителата са насочени предимно към екстрактируеми 
нуклеарни антигени (EНА) – антицентромерни, анти- RNP, анти Scl-70. Обратно – 80% 
от болните във втората група имат високи титри на ANA, като характеристиката им е 
разнообразна – половината са срещу DNA, а другата половина – срещу различни ЕНА.  
 Има и по един неидентифициран случай във първа и втора група, който не може 
да бъде систематизиран. 
 Характерът на флуоресценция е важен и клинично съпоставим. 
 На таблица 5 са представени данните от изследването на антикардиолипиновите 
антитела. 

 Таблица 5. Изследване на антикардиолипиновите антитела при двете групи със 
синдром на Raynaud: 

АНТИКАРДИОЛИПИНОВИ АНТИТЕЛА - РЕЗУЛТАТИ 

Група IgG-AC-Aв (> 22 GPL) IgM AC-Aв (> 11 MPL) 
І 11 (31%) 20 (67%) 
ІІ 10 (33%) 22 (73%) 

 Видно е, че в двете групи има почти еднакво разпределение на положителните 
антитела от клас IgG и IgM. 
 Половината от болните със синдром на Raynaud в първа група имат ливедо, като 
във втора група този процент също е висок – 33%. Общ за двете групи е и такъв 
симптом като улцерациите и некрозите по пръстите – при 27% в І група и при 13% във 
ІІ група. Останалите характерни симптоми за АФС – хабитуални аборти, тромбофлебит, 
тромбоцитопения, инсулт, инфаркт, се установяват само при болните от ІІ група. 
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 При всички болни с положителни ANA се наблюдава посиняване на пръстите, 
при 2/3 от тях артрит и/или артралгия, а по-рядко – езофагит, улцерации, миалгия. 
 На таблица 6 са представени клиничните симптоми на антифосфолипиден 
синдром (АФС) при болните от двете групи, а на таблица 7 – клиничните симптоми при 
болни с положителни ANA от І група. 

 Таблица 6. Клинични симптоми на антифосфолипиден синдром (АФС) при 
болните от двете групи 

СИМПТОМИ І група 
брой пациенти 

ІІ група 
брой пациенти 

Livedo reticularis 18 10 
Хабитуални аборти 0 8 
Тромбоцитопения 0 10 

Инсулт / инфаркт 0 5 
Тромбофлебит 0 10 
Улцерации и некрози по пръстите 11 4 

 На таблица № 7 са описани наблюдаваните клинични симптоми при болни с 
положителни ANA от І група. 

 Таблица 7. Клинични симптоми при болни с положителни ANA от І група 

КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ Брой болни (n=9) 
Посиняване на пръстите 9 (100%) 
Миалгия 1 (11%) 
Езофагит 2 (22%) 
Артрит / артралгия 6 (66%) 
Улцерации и некрози по пръстите 2 (22%) 

 
         Ние изработихме и алгоритъм за поставяне на диагнозата, който включва 
следните стъпки : 
 
 Основните клинични симптоми на болестта на Raynaud, наблюдавани и при 
нашите пациенти са: 

• Съдови атаки, провокиращи се от студ и вълнение; 
• Локализацията на съдовите атаки е симетрична; 
• Пулсацията на всички достъпни места на артериите е нормална; 
• Гангрена на кожата на дисталните части на крайниците; 
• Съдовия спазъм се наблюдава в продължение на поне две години. 

 
 Основните лабораторни и инструментални показатели, променени при 
синдром на Raynaud са: 

• При нашите болни ангиография на съдовете в дисталните отдели на крайниците, 
която показва зони на неравномерно стеснение, частична или пълна облитерация 
и липса на допълнителни капилярни анастомози / 72% /; 

• При капиляроскопия на нокътното ложе или в булбарната конюнктива 
наблюдавахме изменения във формата и проходимостта на капилярите и 
микросъдовете / 56% /, намаление на броя им или дилатация / 32% /. Тежестта на 
промените съответства на нарушенията в микроциркулацията . 



 17

        4.3. Синдром на Behçet. 
 Изследвахме 11 болни със синдром на Behçet от които 3 жени и 8 мъже, кавказки 
тип на възраст от 27 до 50 години, с давност на болестта от 1 до 12 години.- табл. 1 
 
 Таблица 1. 
ПОЛ/ВЪЗРАСТ Д0 20 ГОДИНИ 21-40 ГОДИНИ 41-60 ГОДИНИ 61-80 ГОДИНИ 

МЪЖЕ 0 6 2 0 
ЖЕНИ 0 2 1 0 
ОБЩО 0 8 3 0 

 
 Клиничните симптоми на болестта на Behçet са представени на таблица 2. 
  
 Таблица 2. 

КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ Брой болни Процент 
Орална афтоза 
Генитални улцерации 
Иридоциклит 
Екхимози 
Полиартралгия 
Тромбози на големите съдове 
Пиодермия 
Засягане на ЦНС 

9 
8 
6 
4 
4 
3 
1 
1 

(82%) 
(73%) 
(55%) 
(36%) 
(36%) 
(27%) 
(9%) 
(9%) 

 
 Най-често - при 9 от 11 пациенти /82%/ се установява орална афтоза, 
неповлияваща се при лечение от стоматолог, при 8 от 11 /73%/ се наблюдават 
генитални улцерации, при 6 от 11 /54%/ иридоциклит, при 4 от 11 /36%/ екхимози и в 
същия процент полиартралгия, тромбоза на съдовете има при 27% от болните, 
пиодермия и засягане на ЦНС наблюдавахме при 1 пациент /9%/. 
 Данните от изследванията на някои имунологични показатели са представени на 
таблица 3. 
 
 Таблица 3. 

РЕЗУЛТАТИ /брой болни/ ИМУНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

3 пациенти с титър 1:40 
1 пациент с титър 1:20 

ANA 

1 пациент с титър 1:160 
2 пациенти с титър 1:80 
2 пациенти с титър 1:40 

 
сANCA 

Нормални ЦИК 

Нормални Хистонови антитела 

Отрицателен RF 

5 пациенти с повишени IgA и IgG AcL 
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Нормални С3 и С4 

Нормални IgG 

Нормални IgA 

Нормални IgM 

1 пациент с положителна е DNA DNA Ab 

 
 Мъж с позитивни IgM антикардиолипинови антитела съобщи за 
нервнопсихиатрични проблеми по време на самото изследване. Другите пет болни (две 
жени и трима мъже), с високи стойности на IgM антикардиолипинови антитела, нямаха 
клинична изява на антифосфолипиден синдром. Не бяха установени патологични 
стойности за фактор V на Leiden; G-A протромбинова генна мутация, С-протеин и 
антитромбинов фактор III (0% от наблюдаваните болни). (вж. таблица 4) 
 
 Таблица 4. 

ПАРАМЕТРИ БРОЙ БОЛНИ 
HLA B5 11 болни – 100% 

IgG acL + DVT 2 болни – 18% 

IgM acL 6 болни – 54.5%, един с нервнопсихиатричен проблем 

фактор V Leiden 0 болни 

антитромбинов фактор III 0 болни 

С-протеин 0 болни 
 
 При трима, от единадесет изследвани болни, със синдром на Аdamantiades–
Behçet наблюдавахме клинични и лабораторни данни за антифосфолипиден синдром 
(APS). При петима болни с позитивни IgM антикардиолипинови антитела (oт общо 11 
пациенти) няма изява на антифосфолипиден синдром (APS) през последните 2 години и 
няма данни за тромбози. 
         Антинуклеарни антитела в ниски титри /1:20 и 1:40/ се установиха при 4 болни, 
като и при четиримата болестта беше в активна фаза, с разгърната клинична картина, 
включваща орална афтоза, генитални улцерации, иридоциклит. При пациентката с 
антинуклеарни антитела в нисък титър - 1:20 имаше освен орална и генитална афтоза и 
полиартралгия. При нея отчетохме и антитела срещу едноверижна ДНК. Антитела 
сANCA в титър 1:40 до 1:160 бяха открити при 5 от 11 пациенти /45%/. Пациентът с 
най-висок титър на c ANCA е мъж с анамнеза за болестта от дълги години, с разгърната 
клинична картина на болестта, включваща орална афтоза, генитални улцерации, 
иридоциклит и полиартралгия. Един от пациентите с титър на сANCA 1:80 е мъж с 
данни за засягане на ЦНС и отрицателни ANA, при отчетени слабо положителни IgM 
антикардиолипинови антитела /20 MPL/. Другият пациент с титър на c ANCA 1:80 е 
жена, при която ANA са позитивни и болестта е с 16 годишна продължителност 
изразяваща се с артралгия, подуване на едната коленна става, едем на двете китки, 
орална афтоза, генитални улцерации, увеит и иридоциклит. HLA B5 беше позитивен 
при тази болна. C ANCA в титър 1:40 имаха 2 пациенти – една жена и един мъж. При 
жената болестта е с продължителност 6 години и първоначално се проявила с 



 19

прогресираща загуба на зрението, като по-късно се появяват генитални улцерации, 
болки по ставите, повишаване на температурата, екхимози, пиодермия и тромбоза на 
големите съдове. Същата пациентка е с положителни ANA в нисък титър 1:40, леко 
положителни IgM антикардиолипинови антитела /15 MPL/ и положителен HLA B5. 
Вторият пациент е мъж с отрицателни ANA и нормални антикардиолипинови антитела. 
 При 5 от 9 изследвани болни /55%/ се наблюдават повишени 
антикардиолипинови антитела – IgG или/и IgM. Интерес представлява болният мъж на 
43 години с развита клинична картина на болестта и тромбози, при които са 
положителни и двата класа acL (IgM и IgG ). 
 
         Ние изработихме и алгоритъм за поставяне на диагнозата, който включва 
следните стъпки : 
 
  Основните клинични симптоми на болестта на Бехчет наблюдавани при 
нашите пациенти са: 

• разязвявания на лигавицата на устата, откриващи се по време на три прегледа в 
рамките на една година плюс два от следните признаци; 

• спонтанно появяващи се и изчезващи улцерации по половите органи; 
• увеит със засягане на зрението; 
• кожни увреждания: - еритемно-папулозен обрив, - патергичният кожен тест е 

положителен при 64% от болните ни при който със стерилна игла направихме 
три до пет кожни убождания по вътрешната повърхност на предмишницата. 
Реакция отчетохме след 24 до 48 часа. 

 
 Основните лабораторни промени при синдрома на Behçet, и при нашите 
пациенти са: 

• повишено СУЕ; 
• носителство на HLA B5 - свързано е с по-тежко протичане – не при всички 

пациенти; 
• положителни антикардиолипинови антитела – IgG или/и IgM. /55%/ от болните 

ни. 
 
 Хистологично наблюдавахме - патологични лезии на малките артерии с данни 
за фибриново отлагане и некрози в медията на съда. 
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 4.4 Васкулит на Henoch-Schönlein 
 Ние изследвахме някои клинични и имунологични показатели при 31 болни с 
васкулит на Henoch-Schönlein на възраст от 15 до 80 години, лекувани в МБАЛ Стара 
Загора (табл.1). 
 
 Таблица 1. 
ПОЛ/ВЪЗРАСТ Д0 20 ГОДИНИ 21-40 ГОДИНИ 41-60 ГОДИНИ 61-80 ГОДИНИ 

МЪЖЕ 6 4 1 0 
ЖЕНИ 10 6 3 1 
ОБЩО 16 10 4 1 

  
 Бяха изследвани следните показатели: имуноглобулини G, A, M; C3 и С4 
фракции на комплемента (с радиална имунодифузия), ANA и ANCA антитела с 
имунофлуоресцентен метод, антитела срещу нуклеарни антигени DNA, Sm, RNP- с 
насрещна електрофореза, антикардиолипинови антитела с ELISA, RF- с аглутинация и 
ELISA, ЦИК. 
 В таблица 2 са описани нашите стойности на част от имунологични показатели 
при болни с Henoch-Schönlein васкулит. 
 
 Таблица 2. Някои имунологични показатели при болни с Н-S васкулит 

Васкулит Здрави Показател 
N брой болни х±SD N х±SD 

p 
 

ЦИК-ПЕГ(ОD) 16 0,191 ±0,167 59 0,083 ±0,038 < 0,001
ЦИК С1 (микро g/m1) 18 83,56 ±80,66 44 8,34 ± 6,48 < 0,001
IgG (mg%) 31 1442 ±601 55 987 ±517 < 0,025
IgА (mg %) 31 305 ± 97 55 159 ±85 < 0,001
IgМ (mg %) 31 145 ± 56 55 126 ±54 <0,1-n.s.
СЗ (mg %) 31 92 ±26 55 81 ± 19,7 n.s.
С4 (mg %) 31 22,7 ± 10 55 22 ±9 n.s.
acL-IgG (GPL) 31 11,93 ±8,66 30 15 ± 7 n.s.
acL-IgМ (МРL ) 31 9,67 ± 12,51 30 6,8 ±4,2 n.s.
acL-IgА (Ul) 31 12,02 ± 12 30 7,4 ±4,2 n.s.
RF-IgG (OD) 31 0,21 ±0,098 36 0,176 ±0,152 n.s.
RF-IgA (OD) 31 0,197 ±0,102 36 0,036 ±0,069 n.s.
RF-IgM (OD) 31 0,294 ±0,120 36 0,106 ± 0,115 n.s. 

 
 От представените на таблицата данни е видно, че средните стойности на ЦИК 
при болните с васкулит са значително по-високи от тези при здравите лица (p<0,001). 
Особено високи са и стойностите на серумния IgA (p<0,001), докато стойностите на IgG 
също са повишени (p<0,025), но в по-малка степен, а средните серумни концентрации 
на IgM не се различават от тези при здравите лица (p>0,1). Средните концентрации на 
С3 и С4 фракции на комплемента са сходни с тези на здравите (p>0,1) Не се 
установяват различия и в средните нива на антикардиолипиновите антитела и RF. Ако 
се обърне внимание на процентното разпределение на положителните 
антикардиолипинови антитела от различен клас, се наблюдава следното: 6/33 болни 
(18 %) имат положителни антитела от клас IgG, 9/33 (27 %) - от клас IgA и 4/33 (12 %) - 
от клас IgM (предишно наше изследване). Обикновено болните с васкулит нямат 
високи нива на антикардиолипиновите антитела, но е важно да се отбележи че в част от 
случаите се позитивират само IgA антителата. 
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 Интересни са данните от изследването на RF. С аглутинационния метод той бе 
отрицателен при всички пациенти. С ELISA средните стойности на всички класове RF 
са по-високи в сравнение със здравите, но разликата не е статистически значима (p>0,1). 
 ANA са позитивни при 5 души (16,12 %), като трима от тях имат положителни 
ДНК антитела, един - Sm, един - RNP антитела. 
 ANCA антителата бяха изследвани при 15 болни - 10 от тях бяха отрицателни за 
IgG, IgA и IgM антитела, 1 бе с гранични стойности на IgA антителата - 1:16, при двама 
имаше високи титри само на IgA антителата - 1:64 и 1:128, при двама бяха позитивни 
както IgA, така и IgG антителата във висок титър - 1:64. Характерът на 
флуоресценцията съответстваше на рANCA (перинуклеарни) и не са намерени с-АNCA 
нито от клас IgG, нито от клас IgА. Анализът, за средните стойности на изследваните 
показатели ни позволява да направим извода, че в сравнение със здравите лица 
средните стойности на серумните IgА, IgА и RF и IgА антикардиолипин (acL) са 
повишени при болните от васкулита на Henoch-Schönlein, независимо от наличието или 
липсата на АNCA-антитела за IgА и IgА RF, както и за IgА - acL. 
 При нито един от здравите лица не установихме положителни ANCA. 
         
 Фигура 2. Статистически значима разлика при ЦИК – IgA при васкулит на 
Henoch-Schönlein 

 
 
 Клиничните симптоми обобщихме в табл. 3. 
 
 Таблица 3 

СИМПТОМИ БРОЙ/ПРОЦЕНТИ 
Палпируема пурпура 26 ( 83,9% ) 
Симетрично ставно засягане 24 ( 77,4% ) 
Стомашно чревно увреждане 4 ( 12,9% ) 
Бъбречно засягане 6 ( 19,3% ) 
Артериална хипертония 3 ( 9,6% ) 

 
         При 26 от нашите пациенти, предимно около големите стави на подбедриците - 
глезенни и коленни (24 болни – 92,3%) и седалищно (12 пациенти – 46,1%), 
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наблюдавахме палпируема пурпура, не изчезваща при витропресия. При 10 от нашите 
пациенти (38,4%) имаше палпируема пурпура и на подбедриците, и на седалището. 
         Ставно засягане, съпроводено с едем на засегнатите стави (глезенни и коленни), 
наблюдавахме при 24 пациенти, като болков синдром установихме при 7 човека 
(29,1%). 
 При направените графии и консултации с травматолог не се установиха костни 
лезии. 
 Стомашно чревни оплаквания дадоха 4 (12%) болни, изразени с болка и 
повръщане. 
 С бъбречно засягане бяха 6 болни с изразена микроскопска хематурия, а при 1 
пациент (16,6%) имаше протеинурия в слаба форма. 
 Артериална хипертония, която свързваме и с бъбречното засягане, 
наблюдавахме при трима болни - в лека степен при двама (66,6%) и умерено тежка при 
1 (33,3%) със стойности на RR от 95 до 105mm Hg. 
 
 Фигура 3. Най-важни клинични симптоми при наблюдаваните болни с васкулит 
на Henoch-Schönlein 
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 Ние изработихме и алгоритъм за поставяне на диагнозата, който включва 
следните стъпки: 
 
 Основните клинични симптоми на болни с Henoch-Schönlein васкулит, 
наблюдавани и при нашите пациенти са: 

• Кожна форма (purpura simplex) /16 пациенти/ - симетрична пурпура по предно-
страничната повърхност на двете подбедрици, по-рядко по седалището и други 
места. В началото наблюдавания обрив бе с уртикариен характер, имаше сърбеж, 
зачервяване и оточност, а в следващите дни върху зачервената повърхност се 
образуваха малки папули с виолетов цвят и големина от 2 до 4 mm. 

• Ставна, ревматична форма (purpura rheumatica) /7 пациенти/ - наблюдавахме 
засягане на големите стави (коленни, раменни, лакътни). 
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• Коремна форма (purpura abdominalis) /4 пациенти/ имаха коликообразни болки 
в корема, хеморагичен обрив и оток по лигавицата на стомаха и червата, 
съчетани и с кървави диарии, мелена, хематемеза. 

• Бъбречна форма (purpura renalis) /6 пациенти/ Налице бе 
мезангиопролиферативен гломерулонефрит с отлагане на IgA в мезангиума. 
Имаше хематурия, протеинурия. 

  
 Основните лабораторни показатели на болни с Henoch-Schönlein васкулит, 
необходими за потвърждение на диагнозата, наблюдавани и при наши болни са: 

• левкоцитоза; 
• ускорена СУЕ; 
• повишени стойности на фибриногена; 
• високи стойности на серумния IgA; 
• повишени стойности на ЦИК; 
• няма хемостазни нарушения освен при повишена съдова чупливост. 

  
 Основните хистопатологични показатели - много важни при поставяне на 
диагнозата на болни с Henoch-Schönlein васкулит са: 

• Наблюдавахме асептичен васкулит на малките съдове - антиваскуларни антитела 
и циркулиращи имунни комплекси, отложени субендотелно в съдовете; 

• Има инфилтрация на съдовата стена с неутрофили, които фагоцитират имунните 
комплекси. 
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 4.5. SLE- васкулит 
 Ние изследвахме 56 болни с SLE васкулит, на възраст от 24 до 73 години, 
лекувани в МБАЛ - Стара Загора, с давност на страданието от 1 до 17 години.- табл.1. 
 
 Таблица 1. 
ПОЛ/ВЪЗРАСТ Д0 20 ГОДИНИ 21-40 ГОДИНИ 41-60 ГОДИНИ 61-80 ГОДИНИ 

МЪЖЕ 0 2 9 3 
ЖЕНИ 0 10 26 6 
ОБЩО 0 12 35 9 

 
 Проследени са някои клинични и имунологични показатели представени в 
отделни таблици. 
 Клиничните симптоми, наблюдавани при нашите пациенти с SLE васкулит 
обобщихме в таблица 2 . 
 
 Таблица 2. 

КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ Брой болни Процент 
Кожно засягане /васкулит/ 
Ставно увреждане 
Бъбречно засягане 
Повишена температура 
Загуба на тегло 
Миалгия 
Хематологична патология 
Косопад 
Фоточувствителност 
Неврологична симптоматика 
Перикардит 
Афтоза 

37 
38 
31 
30 
24 
22 
15 
3 
7 
2 
6 
3 

(66, 1%) 
(67, 9%) 
(55, 4%) 
(54%) 
(43%) 
(39%) 

(26, 8%) 
(5, 4%) 
(12, 5%) 
(3, 6%) 
(10, 7%) 
(5, 4%) 

 
 От таблица 2 е видно, че най-чест клиничен симптом е ставното засягане при 38 
болни (67,9%), следвано от кожно засягане, изявяващо се с петехии, палпируема 
пурпура, уртикария, нодули, були, улцерации и други при 37 пациента (66,1%). 
         Често срещано е бъбречното увреждане при 31 (55,4%) от изследваните пациенти, 
а повишена температура е измерена при 30 (54%) болни. Загуба на тегло наблюдавахме 
при 24 (43%) от хората, а с миалгия 2 (39%). Не рядък симптом е фоточувствителността, 
изявена при 7 (12,5%) болни и перикардита при 6 (10,7%). По-редки са неврологичните 
симптоми - при 2 пациенти и афтозата - при 3. 
         От имунологичните показатели изследвахме: имуноглобулини G, M, A; C3 и C4 
фракции на комплемента /с радиална имунодифузия/; антитела срещу нуклеарни 
антигени DNA; Sm; RNP- с насрещна електрофореза; ANA и ANCA антитела с 
имунофлуоресцентен метод; антикардиолипинови антитела с ELISA, RF с аглутинация 
и ELISA, ЦИК; хистони; криоглобулини; Ro; La. Резултатите са представени в  
таблица 3. 
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 Таблица 3. Стойности на някои имунологични показатели при болни с SLE 
васкулит 

 
Метод 

Болни SLE 
Брой         х ± SD 

Здрави 
Брой                х ± SD 

 
х 

 
p 

ЦИК- (ПEГ) 
ЦИК- (C1q) 

 13        0,46 ± 0,25 
 11        9,42 ± 37,62 

59                0,083±0,038 
44                8,34 ± 6,48 

0,1918 
0, 0231 

<0,001 
<0,001 

Хистони 
IgG 
IgM 

 
  38        0,462±0,26 
  38        0,318±0,22 

 
39                   0,32 ± 0,21 
39                  0,247±0,05 

 
0,2564 
0,2176 

 
 

acL 
IgG 
IgM 

 
  45       27,68 ± 0,28 
  45       22,14 ± 0,34 

 
30                   13,9 ± 4,08 
30                     7,2 ± 4,55

 
29,4099 
19,9008 

 
<0,001 
<0,001 

C3   35       72,71 ± 29,7 53                       81 ± 19 29,6613 <0,001 
C4   35       20,87 ± 8,48 53                       22 ± 9 8,4833 <0,001 
Криоглобулини   12         0,23 ± 0,08 30             0,0815±0,0066 0,0815  
ANA   41           пол. 76% 

                 отр. 24% 
0   

 
DNA   38           пол.60% 

                 отр. 40% 
0   

 
Ro   39           пол. 23% 

                 отр. 77% 
0   

 
La   39           пол. 23% 

                 отр.  77% 
0   

 
RF 

IgG 
IgM 

 
  37         0,193 ± 0,11 
  37         0,307 ± 0,17

 
36                 0,176±0,152 
36                 0,106±0,119

 
0,1022 
0,1946 

 
 

ANCA   37            пол. 27% 
                  отр. 73% 

 
0 

  
 

IgG 
IgА 
IgM 

  47           1379 ± 684 
  47             268 ± 125 
  47             126 ± 54 

55                    987 ± 517 
55                    159 ± 85 
55                     126 ± 54 

 <0,001 
<0,001 

n.s. 
 
 Промените в серумните имуноглобулини е един от най-често използваните 
критерии за оценка на диагнозата и прогнозата на автоимунните болести. Според 
нашите данни средните стойности на имуноглобулините в серума на изследваните 
пациенти със SLE васкулит са по-високи от тези при здравите, но статистически 
значимо (р<0,001) е само повишението на IgG и IgА. Повишени стойности на IgG 
установихме при 25 болни, а на IgA при 27. Нивата на IgM при нашите болни не бяха 
повишени. 
 Нашите данни показват, че стойностите на серумните С3 и С4 при болни с лупус 
васкулит са значително по-ниски от тези при здрави хора (р<0,001). 
 При 42-ма от нашите пациенти антикардиолипиновите антитела са над горната 
граница на нормата при имуноглобулиновите класове IgG и IgM, като сравнени с 
контролната група от здрави хора има статистически значима разлика (р<0,001). При 15 
от нашите пациенти с висок титър на acL наблюдавахме по-често флеботромбози, 
инсулти и инфаркти, както и кожен васкулит, за разлика от болните с нисък титър на 
тези антитела. 
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 Средните стойности на ЦИК при нашите болни със SLE васкулит са по- високи 
от тези при здравите лица, като разликата е статистически значима (р<0,001) по ПЕГ и 
C1q. 
 Разбира се, високата концентрация на ЦИК е белег за активен лупус. Според нас 
е важно определянето състава на ЦИК, особено в случаите, когато не са намерени АNА 
в серума на болните с SLE васкулит. 
 По-голямата част от болните ни със SLE васкулит са с положителни ANA (76%) 
и DNA (60%). DNA антитела – важен критерий за диагнозата на системния лупус, 
придружен от васкулит. С положителни Ro са едва 23% от болните - разбира се Ro 
антителата са специфичен маркер при синдрома на Сьогрен. С положителни La също са 
23% от пациентите. Да напомним, че и Sm антителата са важен критерий за диагнозата 
SLE васкулит. Най-често Sm и DNA антитела се установяват при болни от SLE. АNA 
са изключително чувствителен маркер на SLE и един от критериите за диагноза на 
болестта. Откриват се при почти всички пациенти със SLE в различен стадии от 
развитието на болестта, имат специфичност от 90% и чувствителност около 98%. 
Предполага се, че играят основна роля в патогенезата на SLE, но причината за появата 
им и участието им във възникване на органните промени и развитието на болестта са 
неизвестни. Не е ясно и дали АNA са причина за поява на болестта или са епифеномен 
на органните увреждания при SLE. 
 Ние намираме положителни резултати за антикардиолипинови антитела при 
74% от болните със SLE васкулит за клас IgG и при 77% за клас IgM. Разликата спрямо 
здравите лица е статистически значима (р<0,001). 
 Нашите проучвания показаха че при 87% при болните с SLE има положителен 
RF. Не трябва да се забравя, че при SLE васкулит RF корелира със степента на ставното 
засягане. 
 Положителни ANCA наблюдавахме едва при 27% от всичките 37 наши болни с 
SLE васкулит с кожни изяви. 
 На таблица 4 са представени данните от изследването на антинуклеарните 
антитела (ANA) при 30 болни със SLE и кожни лезии. Видно е, че при 6,6% не се 
установяват антинуклеарни антитела. Повече от половината болни 16 (53,4%) 
антителата са със висок титър-1:80 и повече. При 12 болни (40%) титърът е на 
границата на нормата 1:40. 

 Таблица 4. 

АNА при болни със SLE кожни лезии 
АNА - титър N-брой (30) 

Отрицателен 2 (6, 6%) 

1:40 12 (40%) 

1:80 и повече 16 (53, 4%) 

 
 На таблица 5 са представени данните от изследването на антинуклеарните 
антитела при 31 болни със SLE с предимно ставно засягане. Видно е, че при 3% - 1 
пациент не се установяват антинуклеарни антитела. Повече от половината болни 20 
(68%) антителата са със висок титър- 1:80 и повече. При 12 болни (29%) титърът е на 
границата на нормата 1:40. 
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 Таблица 5. 
АNА при болни със SLE ставно засягане 

АNА - титър N-брой (31) 
Отрицателен 1 (3%) 

1:40 9 (29%) 
1:80 и повече 20 (68%) 

  На таблица 6 са представени данните от изследването на антинуклеарните 
антитела при 24 болни със SLE с предимно бъбречно засягане. Видно е, че при 1 
пациент (4%) не се установяват антинуклеарни антитела. Повече от половината болни 
17 (71%) антителата са със висок титър-1:80 и повече. При 12 болни (25%) титърът е на 
границата на нормата 1:40. 

 Таблица 6. 
АNА при болни със SLE бъбречно засягане 

АNА - титър N-брой (24) 
Отрицателен 1 (4%) 

1:40 6 (25%) 
1:80 и повече 17 (71%) 

         Ние изработихме и алгоритъм за поставяне на диагнозата, който включва 
следните стъпки, съвпадащи напълно с критериите на ARA: 
         4.6.1. Пеперудообразен еритем и дискоиден екзантем; 
         4.6.2. Орални или назофарингеални улцерации; 
         4.6.3. Артрит засягащ две или повече периферни стави, артралгия; 
         4.6.4. Серозит, плеврит, перикардит; 
         4.6.5. Фотосензитивност; 
         4.6.6. Бъбречно засягане - повече от 0.5 g на ден протеин в урината, еритроцити, 
хемоглобин, цилиндри в седимента. 
         4.6.7. Неврологично нарушение (гърчове или психоза); 
         4.6.8. Имунологични нарушения - установени чрез наличието на определени 
антитела в кръвта, които включват анти-ds-ДНК-антитела, анти-Sm-антитела, както и 
фалшиво положителен VDRL тест за сифилис или позитивни антифосфолипидни 
антитела. 
         4.6.9. Хематологични нарушения - анемия, левкопения или лимфопения - нисък 
брой на лимфоцитите или тромбоцитопения. 
         4.6.10. Наличие на ANA, ANCA и др. маркери; 
         4.6.11. Алопеция. 
         С тези критерии се осигурява над 90% диагноза на болестта, като за сигурна 
диагноза са необходими 4 критерия. 
         От параклиничните изследвания за нас бяха важни при поставяне на диагнозата 
лупус васкулит високите концентрации на ДНК антителата, установяване на антитела 
срещу RNP и Sm много ниските концентрации на С4. 
         Хистологично доказахме, че повечето лезии при лупусния васкулит на нашите 
пациенти са левкоцитоклазичен тип. Засягат се предимно артериолите и венулите. 
Инфилтрацията и деструкцията на съдовите стени от полиморфонуклеарните клетки се 
придружава от фрагментиране на тези клетки. Ядрените фрагменти, наречени 
“ядрен“ прах, определят същността на левкоцитоклазията. Нашите случаи в 95% са 
доказани хистологично, като при 23 от тях наблюдавахме и хидропична дегенерация на 
базалните клетки и екстравазирани еритроцити в горните слоеве на дермата. 
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 4.6. Лекарствено индуциран (ятрогенен) лупус. 
 Нашата цел бе да изследваме антителата при болни 11 болни с лекарствено 
индуциран лупус, както и клиничните симптоми при пациентите ни, от които жени - 6 и 
мъже -5, на възраст от 22 години до 56 години, с давност на болестта от 2 месеца до 8 
месеца- табл. 1. 
 
 Таблица 1. 
ПОЛ/ВЪЗРАСТ Д0 20 ГОДИНИ 21-40 ГОДИНИ 41-60 ГОДИНИ 61-80 ГОДИНИ 

МЪЖЕ 0 1 4 0 
ЖЕНИ 0 2 3 1 
ОБЩО 0 3 7 1 

 
  Пациентите изследвахме лабораторно срещу кардиолипин ANA, H2B хистони и 
ANCA индуцирани от различни лекарства. Проследихме и клиничните симптоми на 
болните. 
 Положителни антитела срещу хистони наблюдавахме при всички 11 болни 
(100%) с лекарствен лупус, като най-високи стойности за установихме при IgG 
антихистоновите антитела, но при IgМ антихистоновите антитела не е намерена 
статистически достоверна разлика. Данните за изследваните антихистонови антитела са 
представени на таблица 2. 
 
 Таблица 2. 

ГРУПИ БРОЙ Антихистонови - IgG p Антихистонови -IgM p 
Лекарствен 

лупус 
11 0.647 ± 0.264 <0,01 0.42 ±0.40 n.s.

Здрави 39 0.3 ± 0.2  0.247 ± 0.105  
 
 При 11 болни – 100% наблюдавахме положителни антинуклеарни антитела. 
 Кардиолипиновите антитела бяха положителни при 58% от болните и се 
позитивираха след приема на тетрациклин при 1 болен, пропицил – двама болни, 
метизол – един, L-тироксин – един, D- пенициламин – един, силикон – един. 
 ANCA бяха положителни при 33% след прием на метизол, пропицил, L-
тироксин и бета-блокер - таблица 3 
 
 Таблица 3. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ АНТИТЕЛА 

ANA – 100% 

Хистонови – 100% 

Кардиолипинови – 58% 

АNCA – 33% 
 
 При 10 пациенти /73%/ бе повишено СУЕ. 
 Проследихме и клиничните промени при изследваните болни, включващи - 
обрив, алопеция, едем, артралгия, перинефрит, плеврит, фоточувствителност. 



 29

 След прием на тетрациклин основен симптом бе обривът при 6 /55%/ от 
изследваните болни, като един от нашите пациенти приемал 4 месеца ниски дози 
тетрациклин за лечение на Acne vulgaris, а останалите са провеждали основен курс с 
медикамента. Пропицилът предизвика алопеция, едем, артралгия, перикардит и обрив 
при 1 пациент /9%/. Метизолът предизвика плеврит. При прием на L-тироксин 
наблюдавахме: обрив, алопеция, фоточувствителност при 1 пациент /9%/. При прием на 
D-пенициламин се прояви артралгия при 1 пациент /9%/. След експозиция със силикон 
наблюдавахме: обрив, едем, фоточуствителност и артралгия при 1 пациент /9%/. 
Резултатите показахме в таблица 4. 
 
 Таблица 4. 

ЛЕКАРСТВО ИЗЯВЕНИ КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ 
Тетрациклин Обрив 
Пропицил Алопеция, едем, артралгия, перикардит и 

обрив 
Метизол Плеврит 

L-тироксин Обрив, алопеция, фоточувствителност 
D-пенициламин Артралгия 

Силикон Обрив, едем, фоточуствителност и 
артралгия 

          
 При микроскопското изследване на хистологичните препарати на нашите 
пациенти, наблюдавахме задебеляване стените на съдовете и инфилтрирането им с 
клетки, които са предимно полиморфонуклеарни, т.е касае се за левкоцитоклазичен 
васкулит. Не наблюдавахме хидропична дегенерация на базалните клетки и 
екстравазирани еритроцити в горните слоеве на дермата. 
 
 Ние изработихме и алгоритъм за поставяне на диагнозата, който включва 
следните стъпки: 
 
 Основните клинични симптоми на лекарствен лупус, наблюдавани и при 
нашите пациенти са: обрив, алопеция, едем, артралгия, перинефрит, плеврит, 
фоточувствителност. 
          
 Основните лабораторни промени при лекарствен лупус и при нашите 
пациенти са: 

• повишено СУЕ (73%) 
• положителни антитела срещу хистони (100%) 
• положителни антинуклеарни антитела (100%) 

          
 Хистологично наблюдавахме левкоцитоклазичен васкулит - задебеляване 
стените на съдовете и инфилтрирането им с клетки, които са предимно 
полиморфонуклеарни. Не наблюдавахме хидропична дегенерация на базалните клетки 
и екстравазирани еритроцити в горните слоеве на дермата. 
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 4.7. Erythema nodosum /EN/ 
 Ние изследвахме 23 болни; 15 жени; възраст от 38 до 58 години и 8 мъже от 32 
до 49 години; давност на болестта от 7 до 30 дни. табл. 1. 
 Таблица 1. 
ПОЛ/ВЪЗРАСТ Д0 20 ГОДИНИ 21-40 ГОДИНИ 41-60 ГОДИНИ 61-80 ГОДИНИ 

МЪЖЕ 0 3 5 0 
ЖЕНИ 0 10 5 0 

 Клиничните симптоми на наблюдаваните от нас болни с Erythema nodosum 
представихме в табл.2. 
 Таблица 2. 

Симптоми на васкулита Брой пациенти 
Еритемни възли - болезнени при палпация 23 
Фебрилитет на засегнатите стави 20 
Болезненост на засегнатите стави 12 
Оток на засегнатите стави 12 
Ограничаване на подвижността на ставите 2 

  Еритемни възли, различно големи, горещи, болезнени при палпация 
наблюдавахме при 23 болни /100%/, всички локализирани по подбедриците. Възлите се 
появяват след прием на медикаменти при всичките 23 пациенти /100%/. Повишена 
температура в областта на засегнатите стави, наблюдавахме при 20 болни /83%/. Болка 
и оток в коленни или глезенни стави се манифестираха при 12 /50%/ от пациентите. 
 При 12 (52)% от нашите пациенти СУЕ бе ускорено в умерени граници. Не 
наблюдавахме повишен AST. 
 При изследване на имунологичния статус на нашите болни наблюдавахме леко 
повишени IgM при 4 (17%) от тях. Повишени рАNCA има при 3 (13%), но титрите са 
много ниски-1:10-1:20, а при 1 пациент (4%) имаше положителни сАNCA в титър 1:40. 
 При извършената от нас кожно-тъканна биопсия в МБАЛ Ст. Загора 
установихме паникулит с дилатиране на съдовете от повърхностния и дълбокия 
плексус на дермата, разположени в съединително-тъканните септи, както и 
периваскуларни инфилтрати на неутрофили и лимфоцити, а в хиподермата 
наблюдавахме хистиоцити и епителоидни грануломи тип “чуждо тяло”. 
 Изследвахме, с набора за клетъчен имунитет на акад. Петрунов, всички 23 болни 
– при 100% той бе запазен. 

 Ние изработихме и алгоритъм за поставяне на диагнозата, който включва 
следните стъпки: 
         Основните клинични симптоми на EN, наблюдавани и при нашите пациенти са: 

• Еритемни възли - болезнени при палпация  
• Фебрилитет на засегнатите стави 
• Болезненост и оток на засегнатите стави и ограничаване на движенията на 

засегнатите стави 
  Основните лабораторни промени при EN и при нашите пациенти са: 

• повишено СУЕ 
• леко повишени IgM 

         Хистологично наблюдавахме левкоцитоклазичен васкулит - задебеляване на 
септите на подкожната мастна тъкан от възпалителни инфилтрати, които се променят с 
прогресията на болестта: отначало едем, хеморагии и неутрофили, а по-късно фиброза, 
гранулационна тъкан, лимфоцити и гигантски клетки. 
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5. ОБСЪЖДАНЕ 
 
         При изследването на нашите пациенти използвахме класификацията на 
васкулитите, предложена от J.Т. Lie, базираща се на разделянето на васкулитите на 
първични и вторични, като се включва доминиращия размер на засегнатите кръвоносни 
съдове.  
 

Практическа класификация на васкулитите 

I. Първични васкулити: 
1. Засягащи големи, средни и малки по размер кръвоносни съдове: 
         а) артериит на Такауаsu; 
         б) гигантоклетъчен (темпорален) артериит; 
         в) грануломатозен ангиит на централната нервна система. 
2. Засягащи предимно средни и малки по размер кръвоносни съдове: 
         а) нодозен полиартериит; 
         б) синдром на Churg- Strauss; 
         в) грануломатоза на Wegenег. 
3. Засягащи предимно малки по размер кръвоносни съдове: 
         а) микроскопски полиангиит; 
         б) синдром на Henoch-Schönlein; 
         в) кожен левкоцитоклазичен васкулит. 
4. Смесени състояния: 
         а) болест на Вürgег; 
         б) синдром на Соgan; 
         в) болест на Каwasaki. 

II. Вторични васкулити, включващи всички размери кръвоносни съдове: 
         а) васкулити, свързани с инфекции; 
         б) васкулити, свързани със свръхчувствителност към медикаменти; 
         в) вторичен васкулит при смесена криоглобулинемия; 
         г) васкулити, свързани със злокачествени заболявания; 
         д) хипокомплементни (уртикариални) васкулити; 
         е) васкулит след органна трансплантация; 
         ж) псевдоваскулитни синдроми - (миксом, ендокардит, синдром на Snedon). 
 
 Повечето васкулити са медиирани от имунопатогенни механизми и на първо 
място имунокомплексни. Имунните комплекси, които са избегнали фагоцитозата от 
моноцито-макрофагеалната система, се фиксират в стените на съдовете или се 
образуват in situ. Обикновено това става на места с повишен пермеабилитет и изразена 
вазодилатация и стаза. Отложените имунни комплекси активират комплементната 
система, в резултат на което се освобождава химиотаксисен фактор, привличащ 
полиморфонуклеарите. Те инфилтрират съдовата стена и околосъдовото пространство 
и фагоцитират имунните комплекси, което се последва от освобождаване на 
протеолитични ензими (колагеназа, еластаза), увреждащи структурните елементи на 
съдовата стена. Може да се стигне и до сегментна некроза, тромбозиране и последваща 
исхемия. 
 С имунофлуоресцентна техника е доказано отлагането на имуноглобулини и 
комплементни компоненти в засегнатите тъкани при системните васкулити. 
 В повечето случаи антигенът, който предизвиква образуването на имунни 
комплекси, е непознат. 
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 Приема се, че и други типове имунопатогенни механизми могат да увредят 
съдовата стена. Такива се клетъчномедиираните имунни механизми. 
 Съдовият ендотел играе централна роля в патогенезата на васкулитите. Той е 
разположен между циркулиращата кръв и съдовата стена и най-вероятно е първичният 
прицел на имунното съдово увреждане (F.C. Breedveld, 1994). Напоследък става ясно, 
че ендотелните клетки не са само пасивни реципиенти на съдовото увреждане при 
васкулитите, но и активно допринасят по различни начини за това възпаление. Тези 
клетки взаимодействат с неутрофилите и моноцитите чрез съответни специфични 
рецептори. Последващото съдово възпаление се медиира от цитокини, както и от 
продукти на коагулацията и фибринолизата. 
 При някои васкулити, като болестта на Каwasaki, грануломатозата на Wegenеr, 
микроскопския полиартериит и др., са доказани антитела към ендотелните клетки на 
съдовете. Те се свързват към повърхността на тези клетки и предизвикват съдово 
увреждане посредством комплементни механизми или чрез цитотоксични ефекторни 
клетки. По време на острата фаза на това увреждане в циркулацията нараства нивото на 
IL-1, ТNF и IF- γ, което може да индуцира експресия на антигени по повърхността на 
ендотелните клетки. Последните се разпознават от антителата към тези клетки. 
 Важна роля в патогенезата на съдовите увреждания при грануломатозата на 
Wegenеr и някои други васкулити играят антинеутрофилните цитоплазмени антитела 
(АNСА). Различават се два вида тези антитела: сАNСА и рАNСА. Първият вид 
(сАNСА) се сочат като чувствителен и специфичен маркер за грануломатозата на 
Wegenеr. Прицелният антиген за повечето сАNСА е протеиназа-3. Вторият вид 
антинеутрофилни цитоплазмени антитела (рАNСА) са насочени към 
миелопероксидазата и се фиксират перинуклеарно. 
 Патофизиологичната роля на АNСА при васкулитите се разглежда (С.G.М. 
Каllenberg, 1992 г.) в следните аспекти: 

• Активиране на неутрофилите и продукция на реактивни кислородни радикали, 
както и освобождаване на лизозомни ензими. 

• Увреждане на ендотелните клетки in vitro. 
• Индуциране адхезията на неутрофилите към ендотелните клетки и последващо 

тяхно увреждане. 
 Друг механизъм на съдово увреждане при васкулитите е чрез имунокомпетентни 
клетки. Цитотоксични Т-лимфоцити могат да разпознават алогенни НLА-молекули, 
експресирани върху ендотелни клетки, което се последва от лизирането им. Това е 
важна реакция при трансплантиране на органи. Възможно е при автоимунните 
заболявания ендотелните клетки да представят автоантигени за Т-клетките. Така 
например Т-лимфоцитите при болни с грануломатоза на Wegenеr пролиферират в 
отговор на протеиназа-3. 
 Тромбоцитите също допринасят за ендотелното увреждане при системните 
васкулити. Те притежават значителен брой повърхностни рецептори, които им 
позволяват да играят определена роля във възпалението. 
  Установено е, че рецептори за фибриноген и за фактора на Won Willebrand могат 
да доведат до адхезия и агрегация на тромбоцитите върху повърхността на увредените 
ендотелни клетки. Впоследствие тромбоцитите освобождават медиатори на 
възпалението, които имат вазоактивен, хемотаксисен, пролиферативен, 
тромбогенетичен и протеолитичен ефект. Освен това тромбоцитите могат да активират 
комплемента и да засилят медиираното от неутрофилите увреждане. 
 Секрецията на простациклин от съдовите ендотелни клетки се явява мощен 
инхибитор на тромбоцитната агрегация и на тромбозата (D.D. Cruz, 1992г.). 
Увреждането на съдовия ендотел води до снижена продукция на простациклин, при 
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което се засилва склонността към тромбообразуване. Уврежда се и съдовият 
контрактилитет. Известно е, че ендотелът модулира гладко мускулния тонус на 
съдовете чрез продуциране на дилататорна субстанция - релаксиращ фактор, изхождащ 
от ендотела. Той има и антипролиферативно действие върху фибробластите и гладко 
мускулните клетки. Намаленото отделяне на релаксиращ фактор от увредените 
ендотелни клетки засилва вазоконстрикцията и пролиферативните процеси. 
 Особено внимание се отделя на т.нар. адхезионни молекули, които също играят 
роля в генезата на някои васкулити (А. Gearing, 1994г.). Те представляват структури на 
клетъчната повърхност и имат отношение към миграцията на клетките, като могат да 
повлияят и други клетъчни функции, като цитотоксичността и антигенното представяне. 
Адхезионните молекули биват няколко вида: Е-селектин, Р-селектин и др. Предполага 
се, че действат в началната фаза на клетъчната адхезия и водят до задържане на 
левкоцити от циркулацията върху съдовия ендотел. В този процес участват и някои 
цитокини, които повлияват както ендотелните клетки, така и клетките на възпалението. 
  Например експресията на адхезионни молекули върху съдовия ендотел се 
индуцира от IL-1, IFN-γ, IL-4 и ТNF. Освен това цитокините могат и да редуцират 
повърхностната експресия на адхезионните молекули. 
 Крайният резултат от увреждането на ендотелните клетки е вазоконстрикцията, 
тромбоцитната агрегация, образуването на съсирек и освобождаването на растежни 
фактори, водещи до клетъчна пролиферация и стесняване или оклузия на съдовия 
лумен. 
 Допуска се, че и генетични фактори, свързани с НLА-системата, играят 
патогенна роля при васкулитите (гени за цитокини, ензими и ензимни инхибитори). 
 При различните видове васкулити участват различни патогенни механизми, 
което всъщност определя нозологичната им индивидуалност. 
 Най-често при васкулитите се засяга кожата. Прогнозата им обаче се определя от 
тежестта на засягане на вътрешните органи. 
 При изработването на алгоритъма за определяне на диагнозата на всяка 
изследвана от нас болест се водихме от следното: 
 Водеща роля в диагностичния процес имат задълбочената анамнеза и пълното 
физикално изследване, тъй като при голяма част от васкулитите диагнозата се основава 
преди всичко на клинични критерии. Така например при анамнестични данни за 
еозинофилия и астма може да се обсъжда ангиитът на Churg- Strauss а при наличие на 
челюстна "клаудикация" да се мисли за гигантоклетъчен артериит. Специфичните 
анамнестични и физикални находки, подпомагащи разграничаването на васкулитите, са 
отразени в настоящата монография при описването на отделните нозологични единици. 
 Следващото ниво на алгоритъма включва едновременно извършване на 
серологични изследвания и оценка на степента на органно засягане. Най-често се 
изследват следните серологични параметри: антинуклеарни антитела (анти-ДНА, анти-
Sm, анти-RNР), анти-SS-А, анти-SS-В, АNСА, НIV, ревматоиден фактор, СН50, С3, С4, 
криоглобулини, анти-Scl 70, антицентромерни антитела, Нbs-Аg и др. 
 В същото време с подходящи изследвания се оценява степента на засягане на 
бъбреците, централната и периферната нервна система, сърцето, белите дробове, 
мускулите и т.н. 
 На третото ниво в диагностичния алгоритъм в съображение влизат главно 
биопсията и ангиографията. Те имат висока информативна стойност при 
диагностициране на системните васкулити. 
 При липса на убедителни клинични и серологични данни за изграждане на 
диагнозата, както и при необходимост от изследване на степента на засягане на 
определени органи, може да се пристъпи към биопсично изследване на: кожа; мускул; 
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нерв; лигавица (най-често назофарингеална и ректална); темпорална артерия; бъбрек; 
черен дроб; бял дроб и др. 
         Не съществуват патогномонични хистологични находки за отделните видове 
васкулити. При изграждане на диагнозата е необходима комплексна оценка на 
наличните клинични, серологични и патохистологични параметри. Предлаганите 
класификационни критерии на Американския колеж по ревматология за отделните 
видове васкулити се базират именно на клинични, серологични и морфологични данни. 
         За изработването на алгоритъма при болните с васкулити използвахме и методите, 
описани в табл. 2 (J. Р. Саllen, 1994г.) 
 
 Таблица 2. Клинична оценка на болните с кожен васкулит 

1. Анамнеза 
• инфекции (?) 
• приемани медикаменти (?) 
• анамнестични данни за прекарани или съпътстващи заболявания 
•  
• системни прояви (?)  

2. Физикално изследване 
• общо състояние 
• характер на кожните лезии  

3. Кожна биопсия 
• имунофлуоресцентно изследване, когато се допуска IgА-обусловено заболяване 

4.   Лабораторни изследвания 
4.1.  Необходими 

• пълна кръвна картина 
• изследване на урината и бъбречната функция 
• рентгенография на белите дробове 
• тестове за СЗСТ (АNА, анти-Rö (SS-А), ревматоиден фактор и др. 
• Нbs-Аg 
• тестове за парапротеини, криоглобулини, криофибриногени и др. 

4.2.  При съответни показания 
• тотален хемолитичен комплемент 
• циркулиращи имунни комплекси 
• СУЕ 
• антикардиолипинови антитела 
• хемокултури 
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 5.1. Уртикария васкулит 
 Най-голямото клинично наблюдение върху уртикария васкулита е на 
D.R.Mehregan и сътр. Те описват клиничните симптоми, лабораторните, хистологични 
и имунологични данни при 72 пациенти с тази болест. Според данните на D.R.Mehregan 
и сътр. само в 64% от болните със сигурност може да се установи такава 
продължителност на обрива, а ангиоедемът се доказва при 42% от тях. Артритът и/или 
артралгията придружават останалите симптоми при 32% от нашите болни и 49% от 
болните на тези автори. Според нашите данни треската се установява при 36%, а според 
D.R.Mehregan и сътр. – при 10% от болните с уртикария васкулит. (вж. таблица 1) 
 На таблица 1 са сравнени нашите данни с тези на D.R. Мehregan и колектив. 
 Очевидно е, че симптоми като продължителността на уртикариалните лезии, 
паренето и чувството на болка свързани със лезиите и пурпурата, хиперпигментацията, 
ангиоедема, артралгията и/или артритът са характерни за тази болест, но някои от тези 
симптоми ние наблюдавахме по-често от D.R. Mehregan и колектив.  
 Клиничните данни (табл.1) при нашето проучване са подобни на тези в 
проучването на D.R. Mehregan. 
 
 Таблица 1. Клинични показатели при пациенти с уртикария васкулит 

СИМПТОМИ НАШИ 
ДАННИ 

MEHREGAN и 
колектив 

Персистиране на уртикариалните лезии повече 
от 24 часа 

100% 64% 

Парене или усещане за болка съврзани с лезии 
или пруритус 

100% 100% 

Остатъчна пурпура или хиперпигментация след 
завяхване на лезиите 

100% 35% 

Ангиоедем на лицето или ръцете 100% 35% 

Артралгия или артрит свързани с установената 
уртикария 

32% 49% 

Треска 36% 10% 

Синдром на Raynaud 4.5% 6% 

Фоточувствителност 4.5% няма данни 

Лимфоаденомегалия 9% няма данни 

Хранителна алергия 4.5% няма данни 

Медикаментозна алергия 40% няма данни 

 
 Уртикарията може да се придружава освен от недеструктивен артрит на малки 
стави, коремна болка и от бъбречни прояви - хематурия и протеинурия. Засягането на 
бъбреците обикновено не води до бъбречна недостатъчност и при биопсия се 
установява мембранозно-пролиферативен гломерулонефрит. 
 При половината от болните с този синдром се намира хронична обструктивна 
белодробна болест, която обикновено е свързана с тютюнопушене. 
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 D.R. Mehregan и сътрудници извършват клинично наблюдение върху 72 
пациенти с тази болест като освен това описват лабораторни, хистологични и 
имунологични данни.  
 Нашите резултати от параклиничните изследвания, сравнени с резултатите на 
D.R. Mehregan са представени в табл. 2 
 
 Таблица 2. Лабораторни данни при пациенти с уртикария васкулит 

ПОКАЗАТЕЛ НАШИ ДАННИ MEHREGAN, D.R. и 
колектив 

ANA ( + ) 9% 23% 
ANCA ( + ) 23% няма данни 
Ревматоиден фактор ( + ) 4.5% 16% 

С1 естеразен инхибитор /понижен / 0 9% 

Понижени С3 и С4 С3 - 23% 
С4 - 25% 

С3 - 31.5% 
С4 – 30% 

СУЕ / увеличено/ 23% 33,8% 

Повишено ниво на ЕSP 23% 33,8% 

Повишено ниво на IgE 0% 0% 

Повишено ниво на ЦИК 100% не са изследвани 

Повишено ниво на IgG, IgA или 
IgM 

27% няма данни 

Повишено ниво на ALAT; ASAT 13.5% няма данни 

 
 Синдромът на Raynaud рядко се среща при тези болни – в 4,5% от случаите 
според данните на тези автори, а според нас в 6%. Данните от тази таблица показват, че 
само ЦИК са повишени при всички наши пациенти. При една четвърт до една трета от 
болните могат да се установят ниски стойности на С3 и С4 компонентите на 
комплемента, повишаване на серумните имуноглобулини, позитивиране на ANA и/или 
ANCA антителата и високи стойности на СУЕ. Болните с положителни ANA и/или 
ANCA антитела не изпълват критериите за системен лупус или друга автоимунна 
болест. В алергологичната практика изследването на ANA и АNCA се налага при 
повечето болни с уртикариални обриви, особено при съмнение за уртикария васкулит, 
съпроводени от ангиоедем, висока температура и / или аденопатия, ставни или други 
оплаквания, които трудно могат да се отнесат към утикариалния синдром или друга 
алергична болест. При нашите пациенти ANA са положителни при 9% от болните и 
АNCA при 23%. Повишението на серумните ALAT и ASAT не се асоциира с вирусно 
болест на черния дроб, тъй като не бяха доказани никакви вирусни маркери. Това прави 
диагнозата на болестта много трудна в някои случаи. Болните от уртикария васкулит се 
лекуват от различни специалисти: дерматолози, алерголози или ревматолози и понякога 
единственото насочващо параклинично изследване са данните от хистологичното 
изследване. Основните отклонения, намерени при нашите болни са: фибриноидно 
отлагане, натрупване на възпалителен инфилтрат, ендотелен оток в и около 
артериолите и венулите. 
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 Диагностицирането на уртикария васкулита е основно клинично и 
хистопатологично.  
 Най-трудна е диференциалната диагноза между хронична уртикария и уртикария 
васкулит. На табл.3 са представени данните на DR Mehregan и сътр. 
 
 Таблица 3. Сравнителни данни при хронична уртикария и уртикария васкулит 

СИМПТОМИ ХРОНИЧНА 
УРТИКАРИЯ 

УРТИКАРИЯ 
ВАСКУЛИТ 

Треска - ++/- 

Артралгия - ++/- 

Пурпура - ++ 

Пруритус +++ ++/- 

Пигментация - +++ 

Продължителност>24h - +++ 

ESR норма ↑↑ 

ANA - ++/- 

Комплемент (С) норма ↓↓/норма 

CIC норма ↑↑/норма 

Хронична обструктивна 
белодробна болест/астма 

 
+/- 

 
++/- 

Увеит - ++/- 

Артрит - ++/- 

Цирозит - +/- 

ХИСТОПАТОЛОГИЯ:   

-клетки на възпалението мононуклеарни неутрофили 

-локализация периваскуларна периваскуларна 
в клетъчната стена 

-ендотелен оток - ++ 

-екстравазация на еритроцитите - ++ 

-левкоцитоклазия - ++ 

-фибриново отлагане +/- ++ 

ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ:   

-С3 - ++ 

-Имуноглобулини +/- ++ 

-Лечение H1/H2 блокери 
Стероиди 

Dapsone,Colchicine, 
Cytotoxins, Стероиди 
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 Диагнозата на уртикария васкулита се основава на характерния обрив, 
продължаващ повече от 24 часа и оставящ след себе си хиперпигментни петна, появата 
на оток по лицето и/или ръцете при всички тях, наличието на артрит и/или артралгия 
при голяма част от болните, повишаването на температурата при една трета от болните 
и данните от лабораторното изследване - високи стойности на циркулиращите имунни 
комплекси и промени във фракциите на комплемента, както и на данните от 
хистологичното изследване. Уртикария васкулитът може да бъде самостоятелна болест, 
но може да бъде и начална фаза на автоимунна болест – системен лупус, смесена 
съединително тъканна болест, синдром на Sjögren, онкохематологична болест или 
вирусна инфекция. Това налага изследването при част от болните на антинуклеарни 
антитела и вирусни маркери, както и прецизиране на данните от изследването на 
кръвната картина. 
 Терапията на алергично болните с уртикария васкулит изисква съчетаване на 
медикаментозното лечение с психотерапия. Най-достъпни са рационалната и 
когнитивно-поведенческата терапия. Психофармакотерапията най-често си служи с 
антидепресанти, анксиолотици, а също и невролептици в по-малки дози. 
  Уртикария-васкулит принадлежи към „класическите” психосоматични болести 
също като бронхиалната астма, атопичният дерматит, хроничната уртикария, и др. 
 В предишно наше проучване бяха изследвани са 294 алергично болни, от които 
255 са с бронхиална астма, а останалите с кожно-обривна симптоматика (уртикария-
васкулит, атопичен дерматит, хронична уртикария) и с ринитни, синуитни и бронхитни 
синдроми. Освен прилаганите диагностични методи в клиничната алергология, е 
изследван и психичният статус на болните. В клиничното протичане на 
психопатологичната изява, развита върху соматичната болест, най-често се наблюдават 
афективни нарушения и отклонения в поведението. П. К. Булатов и Г. Б. Федосеев 
установяват при повечето болни патологична затвореност и сдържаност със склонност 
към хипохондрична фиксация, тревожно настроение и страхови изживявания. J.F. Dirsk 
и съавт. намират повишена ранимост и боязливост, достигаща и до изживяване на 
тревога, страх и чувство на безпомощност. С. И. Каплан  описва емоционална 
лабилност и маниерно поведение. I. Rees е наблюдавал най-често страхови състояния, 
по-рядко депресивни и хистерични прояви. 
 При друго наше проучване върху 69 алергично болни бяха установени психични 
отклонения в 85% от изследваните, като в 33% нарушенията бяха преценени като 
предневротични, в 17% - като психотични, а в останалите 50% - като нарушения от 
невротичния кръг. По честота болестните картини се подреждат в низходяща градация 
както следва: депресивни и хиподепресивни състояния, тревожни разстройства, 
страхова и натраплива невроза, панически атаки, невроза на очакването, хипохондриаза 
и други соматоформни разстройства . 
 В друго наше изследване на 40 болни с бронхиална астма и 13 с уртикария 
васкулит беше установена умерена до високостепенна тревожност в 87,5% и 
депресивност (предимно умерено до тежко изразена) в 45% от астматично болните. От 
пациентите с уртикария васкулит депресивност (по-често умерена) е отбелязана при 
38 % .Сумарно (в рамките на различни синдроми) дистимия е установена в 2/3 от 
болните с бронхиална астма и в около половината от другите болни, и тези с уртикария 
васкулит. Неврастениите синдроми са установени еднакво често в двете групи, а 
хипохондричните са значително по-често срещани при кожно-обривните и други 
алергични заболявания (в 36%), отколкото при болните с бронхиална астма (13%). 
 Необходимостта от холистичен (психосоматичен подход) при лечението на 
алергичните болести, в това число на васкулитите, трябва да се счита за безспорна. 
Това предполага съчетание на соматотропното с психотропно лечение. Последното от 
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своя страна включва също комплексен подход: лечение с психофармакологични 
средства и психотерапия. Счита се, че началото на комбинираната медикаментозна и 
психотерапия е поставено през 1960г. от J Croen и Н. Реlsег, които са приложили 
групова психотерапия. Последователно се прилагат и други психотерапевтични методи: 
релаксация, автогенен тренинг, поведенческа терапия, комбинация от когнитивно-
поведенчески методи и автогенен тренинг, системна десенсибилизация, индивидуална 
и фамилна аналитична терапия, за която данните от ефекта са противоречиви. 
 При нашия контингент от болни беше прилагана системно рационална 
психотерапия. При редица от пациентите тя беше съчетана с психофармака, от която 
бяха представени предимно антидепресантите и анксиолитиците, а също и 
невролептиците. Психосоциалните фактори са важно звено в етиопатогенетичната 
верига на алергичните заболявания. Не се установява предилекционен „астматичен” 
личностов тип, но все пак се търсят характерни личностови черти у болните. Нашите 
изследвания установиха някои личностови особености при алергично болните като 
необщителност, мнителност, затруднено изграждане на трайни, емоционално 
ангажирани връзки. У повечето от пациентите се наблюдава наличие на предхождащи 
заболяването психосоцални стресори, които се срещат в 83% от изследваните болни. 
 Вътрешната картина на болестта се характеризира с изразена психопатологична 
симптоматика у повечето от болните - в 85% от нашия контингент; преобладават 
депресивно-тревожни, страхови и хипохондрични преживявания. Те са по-тежко 
проявени у астматично болните в сравнение с другите алергози. Страдащите от 
уртикария или екзема, особено жените, са склонни към развитието на майчинска 
загриженост към околните, имат нарцистични изяви и са с наранимо самообладание. 
 Централно-неврогенни (психогенни) стресори и периферно рецепторни стимули 
могат да индуцират пасивно свързване на IgЕ или IgG антитела с Fc-рецептори от 
мастоцитната мембрана и да предизвикат мастоцитна дегранулация с излив на 
медиатори, които разгръщат крайната биохимична и патофизиологична фаза, която не 
се отличава от предизвиканата по IgЕ път алергична реакция. 
 При друго наше проучване за установяване на връзката между соматичното 
заболяване и психологичния профил се интерпретираха данните от анамнезата и 
самооценъчните тестове на Веск а определяне на депресивността при пациентите 13 
жени с уртикария васкулит на възраст от 13 до 64 години (средна възраст 39 години). В 
групата на болните с уртикария васкулит, от общо 13 изследвани, високостепенна 
депресивност се отчете при двама болни и умерено степенна - при трима болни. Към 
противоалергичното лечение се прибави и психофорин с добър ефект. Проучването 
показва умерена депресивност при болните с уртикария васкулит. Допълнителната 
терапия с психофорин има своето място наред с основното лечение на заболяването, 
поради подобряване комфорта на психоемоционалната сфера на пациентите, а също и 
поради синергичния ефект на психофорина. 
 Терапията на алергично болните изисква холистичен подход - съчетаване на 
медикаментозното лечение с психотерапия. Най-достъпни са рационалната и 
когнитивно-поведенческата терапия. От психофармакотерапията най-често се прилагат 
с добър ефект антидепресантите, анксиолитиците, а също и невролептиците в по-малки 
дози. 
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 5.2.  Синдром на Raynaud 
 Болестите на съединителната тъкан често се проявяват с един или няколко 
симптома, интерпретацията на които много затруднява ранната и точна диагноза. Един 
от тези симптоми е феноменът на Raynaud. При болни с недиференцирани колагенози и 
Raynaud особено често се установява артрит, промени по пръстите, езофагит, обриви по 
лицето, миалгия, фоточувствителност, ANA. Счита се, че по-тежката клинична картина, 
наличието на антинуклеарни антитела, както и някои капиляроскопски промени са 
прогностични за диагнозата. От друга страна, при някои колагенози - лупус, 
склеродермия, смесена съединителнотъканна болест, синдромът на Raynaud е една от 
най-ранните прояви на болестта. В патогенетичен аспект в тези случаи се обсъжда 
наличието на дефицит на вазодилататорните механизми, участието на нервната система 
при формирането на вазоспазъма, както и на имунни механизми при развитието на 
васкулитните изменения. В подкрепа на последното са данните от намирането на 
антицентромерни антитела и други ANA при тези болни. Особено много се подчертава 
значението на антицентромерни антитела за ранната диагноза на синдрома на Raynaud 
и склеродермията. 
 Начална клинична проява при около три четвърти от болните със системна 
склероза е синдромът на Raynaud. Характеризира се с епизодична промяна в цвета на 
кожата на пръстите на ръцете (побледняване, цианоза, еритем), което се провокира от 
студови фактори и/или емоционален стрес. При този синдром, макар и по-рядко, може 
да бъде засегната и циркулацията на пръстите на краката, на ушите, носа и езика. При 
нашите пациенти от I група само със синдром на Raynaud наблюдавахме посиняване на 
пръстите, при 80% и улцерации и некрози по пръстите, при 31% и при II група / SLE 
(16), склеродермия, и смесена съединителнотъканна болест, съответно 66% и 13%. 
Интермитентна исхемия, наподобяваща синдрома на Raynaud, може да се манифестира 
и в съдовете на редица вътрешни органи и преди всичко на бъбреците и сърцето. Това 
до голяма степен определя и прогнозата на болестта (J. R. Seibold, 1994 
г.) .Потенциалната значимост на синдрома на Raynaud при системната склероза не е 
изяснена, но този ранен и често срещан феномен води до сериозни исхемични 
нарушения на пръстите - редуцират съдовата перфузия. Значителна част от болните 
получават улцерации по върховете на пръстите и са изправени пред риска от гангрена 
на това място, както и при нашите пациенти в 22%. 
 При системната склероза са характерни и микросъдовите нарушения. В по-
късните фази на заболяването се развиват телеангиектазии, които най-често се 
локализират по пръстите, лицето, устните и устната лигавица.  
 Съдовите лезии заемат водещо място при синдрома на Raynaud. Особено 
характерни са промените в съдовия ендотел. При здравия човек ендотелните клетки 
изпълняват важни функции. Те се явяват бариера между кръвта и интерстициума, 
предотвратяват тромбоцитната агрегация, инхибират коагулационната каскада и 
модулират контрактилитета на гладката мускулатура в съдовата стена (съдовия тонус). 
Тези клетки синтезират и секретират различни субстанции, които медиират 
горепосочените функции. Така например ендотелните клетки инхибират тромбоцитната 
агрегация и тромбоцитното взаимодействие със субендотелната съединителна тъкан 
чрез продукцията на простациклин. Тромбоксанът, изхождащ от тромбоцитите, и 
простациклинът, изхождащ от ендотелните клетки, са продукти, свързани с 
метаболизма на арахидоновата киселина. Тромбоксанът стимулира агрегацията и 
вазоконстрикцията, докато простациклинът потиска тромбоцитната агрегация и има 
вазодилататорни функции. 
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 При синдрома на Raynaud е налице увреждане на ендотелните клетки, при което 
намалява продукцията на простациклин. Това води до активиране на тромбоцитите, 
каквото наблюдавахме при нашите пациенти и от двете групи. 
 Нашите данни показват, че при болните със синдрома на Raynaud ANA се 
установяват във висок титър в - 30% от случаите. Възможно е при част от тези болни 
вече да е налице съединителнотъканна болест, тъй като при част от тях се установяват 
както клинични, така и имунологични данни за лупус или склеродермия. Спектърът на 
ANA, установен от нас при болни със синдрома на Raynaud е по близък до 
склеродермия, отколкото до лупус : един е с RNP антитела, трима със Scl-70, четирима 
с антицентромерни антитела. Все пак комбинацията между положителни ANA и 
клинични симптоми не е достатъчна да се дефинира определена автоимунна болест. 
Може би тези болни са все още в ранен стадий на нарушен имунитет и по-нататъшното 
наблюдение ще бъде от полза за изясняване на вида колагеноза, който те ще развият за 
различно дълъг период от време. Данните от литературата по този въпрос са 
противоречиви. Може би е по-уместно в тези случаи да се обсъжда понятието 
“ непълна съединителнотъканна болест”. 
 Клиничните и лабораторните данни за антифосфолипиден синдром (АФС) при 
болни с феномена на Raynaud и положителните антикардиолипинови антитела показват, 
че основни симптоми при тези болни са ливедо и промени по дисталните фаланги 
(некрози и улцерации). В подкрепа на участието на антикардиолипиновите антитела в 
патогенезата на съдовата увреда са данните на някои автори за промените в 
оксидираните липопротеини, както и променените стойности на на тези антитела при 
болни със синдром на Raynaud и склеродермия. Възможно е обаче 
антикардиолипиновите антитела да са вторичен феномен и да не участват във 
формирането на АФС при тези болни, както и да са формирани на ранен стадий от 
развитието на синдрома на Raynaud, преди проявата на класическите клинични 
признаци на АФС. 
 Лечението на синдрома на Raynaud изисква на първо място избягване на студови 
фактори, стрес и отказване от тютюнопушене. 
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 5.3. Синдром на Bеhçet 
 Синдромът на Аdamantiades - Behçet e рядка болест, която се наблюдава по-
често при жителите на Средиземноморския регион и е системен васкулит, който се 
проявява с лигавично-кожни, очни, ставни, неврологични, стомашно-чревни, 
белодробни и други симптоми. 
 Етиологията на синдрома на Behçet не е изяснена. Смята се, че инфекциозни 
агенти, като някои вируси и стрептококи, могат да отключат имунни патогенни 
механизми. Допуска се и наличието на генетична предиспозиция към тази болест. 
Значително по-често при заболелите се установява антигенът НLА-В5, при нашите 
пациенти в 100%. 
 Патогенезата на болестта се свързва с имунни и автоимунни механизми. По 
време на изострянията се установяват антитела към оралната лигавица, циркулиращи 
имунни комплекси, промени в имунорегулаторното отношение на Т-лимфоцитите 
хелпери и супресори (Т4/Т8), повишено ниво на разтворимите интерлевкин-2-
рецептори. Посочените механизми се свързват с нарушена имунна регулация (Н. Yazici, 
1994г.). 
 Централната хистопатологична проява при синдрома на Behçet е системният 
васкулит. Той е в основата на органните и тъканните увреждания, наблюдавани при 
тази болест. Налице е и подчертана тенденция към образуване на венозни тромбози. 
Имунохистологичното изследване на съдовите лезии при язвите в устната кухина 
показва периваскуларна инфилтрация с СDЗ+-Т-лимфоцити с предоминиране на СD4+ 
в сравнение с СD8+-Т-клетки, както и наличие на НLА-DR+-клетки. Установяват се и 
неутрофили. Е. Каnsu (1994 г.) посочва, че в основата на този вид васкулит са 
имунопатологични прояви, медиирани от Т-лимфоцити. 
 Най-ранните лезии в централната нервна система включват периваскуларна 
инфилтрация от лимфоцити и хистиоцити. Това се последва от периваскуларна фиброза 
и дегенерация на нервните фибри. Понякога се установяват и фибриноидна съдова 
некроза, както и микротромби. 
         Причината за склонността към тромбози при синдрома на Behçet не е изяснена. 
Допуска се, че фибринолитичната активност е дефектна. Установено е нарушение на 
простагландиновата продукция в съдовата стена. Известно е, че простациклинът (РGl2) 
се синтезира от ендотелните клетки и има антиагрегантен ефект. Е. Каnsu (1994г.) 
посочва, че дисфункцията на ендотелните клетки най-вероятно играе роля за 
тромботичните съдови прояви при болестта на Behçet. Предположението за повишено 
ниво на антифосфолипидните антитела не е потвърдено. 
         Промените в синовията при синдрома на Behçet са сходни с тези при другите 
форми на хроничен синовиит. 
         На табл. 1 са посочени различните клинични прояви и тяхната честота при 
синдрома на Behçet (Н. Yazini, 1994г.). 
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Таблица 1. 

Клинични прояви Честота в проценти Наши данни 
Орални улцерации 97-99% 82% 

Кожни лезии 
Фоликулит 
 
Еритема нодозум 
Генитални улцерации 

 
80% 

 
50% 
80% 

 
75% 

9%-пиодермия 
0% 
73% 

Артит 40-50% 36% 
Подкожен тромбофлебит 25% 0% 

Дълбоки венозни тромбози 5% 27%% 

Артериални оклузии/аневризми 4% 0% 
Засягане на ЦНС 5% 9% 
Епидидимит 5% 0% 
Стомашно чревни прояви 30% - Япония 0% 

 
 Първият и най-често наблюдаван симптом при тази болест са афтозните язви в 
устната кухина. Според Н. Yazici (1994г.) те се явяват при 97-99% от болните. При 
нашите болни процентът е 82% - 9 болни. Афтите обикновено са множествени, 
болезнени и са локализирани по лигавицата на бузите, езика, небцето, увулата и т.н. 
Афтозните язви обикновено заздравяват без образуване на цикатрикс. Те не могат да 
бъдат разграничени от другите видове афти в устната кухина. Съчетанието с някои 
характерни симптоми насочва вниманието към болестта на Behçet. 
 Язвено-некротичните промени по половите органи са вторият по честота 
признак на болестта. При нашите пациенти с генитални улцерации бяха 73%, резултат 
съвпадащ с проучването на Н. Yazini, 1994г. При мъжете те се установяват най-често по 
скротума и пениса, а при жените - по лабиите и по-рядко във влагалището и шийката на 
матката. Язвите са единични или множествени. Те рецидивират паралелно с афтозния 
стоматит или имат самостоятелен ход. Могат да се задържат по-продължително време. 
Имат склонност да образуват цикатрикс при заздравяване, което се наблюдава най-
често по скротума. Тази болестна проява създава значителни психологични проблеми 
за болните и ограничава половите им контакти. 
 Установяват се три типа кожни лезии при синдрома на Behçet: под формата на 
erythema nodosum, акнеподобни и под формата на папули. Ние наблюдавахме 1 (9%) 
пациент с пиодермия. Характерна е и повишената чувствителност на кожата към най-
малка травма, вкл. и към убождане с игла. След около 24-48 часа на мястото на 
убождането се образува папула или пустула. 
 Една от най-типичните клинични прояви при тази болест е хроничният 
рецидивиращ двустранен увеит. Характерен е и т.нар. хипопион - гноен ексудат в 
предната очна камера. Рядко се развива конюнктивит, но е възможно по конюнктивата 
да се видят улцерации. Може да се изяви и еписклерит. При заден увеит обикновено се 
засяга ретината. В нея се установяват ексудативни промени, хеморагии, оток на 
папилата и др. Наблюдават се и поствъзпалителни структурни промени, като синехии и 
цикатрикси в ретината и при нашите болни при 6 (55%). 
 При около 50% от болните се развиват артрит или артралгии според Н. Yazini, 
1994г. При нашите пациенти полиартралгия наблюдавахме при 4 (36%). Артритът не е 
ерозивен и обикновено е под формата на олигоартрит или моноартрит. Най-често се 
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засягат коленните, глезенните, гривнените и лакътните стави. Рядко артритът може да 
има симетричен характер, при което се налага диференциална диагноза с ревматоиден 
артрит. Артритът при синдрома на Behçet обичайно продължава няколко седмици. 
Понякога има хроничен ход. Не се установява по-често засягане на сакро-илиачните 
стави. Съществуват достатъчно основания синдромът на Behçet да не се включва в 
групата на серонегативните спондилоартропатии. 
 Изследването на синовиалната течност показва промени от възпалително 
естество. Хистологичните промени в синовията са неспецифични. По-характерни 
прояви са ниският брой на плазмоцитите и улцерациите в повърхностния синовиален 
слой. Може да се получи и асептична остеонекроза, която не е свързана с 
кортикостероидно лечение. 
 При синдрома на Behçet е възможно да се развие и миозит. По-често промените 
са огнищни, но се манифестират и генерализирани форми, при които се установява 
нарастване на мускулно-свързаните ензими. 
  При около 5% от болните, по-често мъже, се засяга ЦНС главно под формата на 
менингоенцефалит. Това е една от най-тежките прояви на заболяването. Най-
характерна е пирамидната симптоматика, следвана от малкомозъчни и сензорни прояви. 
Възможни са и симптоми на менингеално дразнене и на повишено вътречерепно 
налягане. Макар и рядко, при засягане на мозъчната кора може да се развие деменция. 
За разлика от другите васкулити засягането на периферната нервна система е 
необичайно. При нашите болни само 1 (9%) бе със засягане на ЦНС.  
 Изследването на цереброспиналната течност показва повишение на клетките и 
белтъка и ниско съдържание на глюкоза. При наличие на мозъчна симптоматика в 
съображение влизат някои съвременни изследвания, като компютърна аксиална 
томография и ядрено-магнитен резонанс. Най-често се установяват промени в областта 
на мозъчния ствол, гръбначния мозък, мозъчните хемисфери, малкия мозък и 
менингите.  
  Възможни са и някои психични нарушения. Част от тях са свързани с 
последиците от това хронично заболяване, както и с кортикостероидното лечение. 
 Много рядко се засяга сърцето. Описани са единични случаи с клапни лезии, 
миокардит, перикардит и васкулит на коронарните съдове. 
 Синдромът на Behçet е един от малкото васкулити, засягащи големи и малки 
вени. Тромбофлебит се явява при около 25% от болните, преди всичко на долните 
крайници. Налице е склонност към развитие на тромбози след венозни апликации. При 
нашите пациенти тромбози бяха наблюдавани при 3 (27%). 
 Тромбоза на големи вени се наблюдава рядко, но е свързана с лоша прогноза. 
 Възможни са и артериални съдови лезии - оклузии и/или аневризми, които водят 
до разнообразни клинични прояви, като реноваскуларна хипертония, мозъчен удар, 
исхемия на крайник и т.н. Сравнително рядко се установяват съдови лезии от страна на 
белите дробове - артериални аневризми, артериални и венозни тромбози, белодробен 
инфаркт. Те се наблюдават при не повече от 5% от болните. Водеща клинична проява е 
рецидивиращата хемоптиза, която понякога е масивна и с фатални последици. Много 
рядко се явяват плеврални изливи. 
 В хода на болестта може да се манифестират и стомашно-чревни прояви - по-
характерни за боледуващите в Япония. Дължат се на разязвявания на лигавицата в 
илеума и колона. Болните се оплакват от коликообразна болка в корема и диария, която 
може да е кървава. При около 20% от тях се установява леко уголемяване на далака. 
Ние обаче не наблюдавахме спленомегалия. 
 Съществуват и спорадични съобщения за наличие при синдрома на Behçet на 
гломерулонефрит, епидидимит, амилоидоза и др. 
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 Липсват специфични лабораторни изследвания за BS. Приблизително 
половината от болните са носители на HLA B5 по данни на Е. Каnsu (1994 г.), а при 
нашите пациенти всички 11 болни. Това е свързано с по-тежко протичане на болестта. 
Както беше описано преди това в литературата, патергичният кожен тест е 
положителен в около 60-70% от болните, а при нашите болни при 64%. За да се 
диагностицира съдово и неврологично увреждане, могат да бъдат необходими 
специфични образни изследвания на съдовете и мозъка. 
 Диагнозата е главно клинична. Поставянето й може да отнеме от 1 до 5 години 
преди детето да покрие международните критерии за BS, а са наблюдавани и по дълги 
периоди. 
Предложени са следните диагностични критерии за синдрома на Вehçet, въз основа на 
компютърен анализ на клиничните прояви при 914 болни със синдром на Behçet, които 
използвахме и ние за поставяне на диагнозата и за изработване на алгоритъма и при 
нашето изследване (Международна група за проучване на болестта на Вehçet, 1990). 
 7.3.1. Рецидивиращи орални язви, установени от лекар или от болния, които 
рецидивират поне три пъти в рамките на една година. 
 7.3.2. Рецидивиращи язви по гениталиите. 
 7.3.3. Очни лезии: Заден и преден увеит, промени в стъкловидното тяло и 
васкулит на ретината - установен от офталмолог. 
 7.3.4. Кожни лезии: Erythema nodosum, папуло-пустулозни лезии или 
акнеподобни възли при болни след юношеска възраст, които не провеждат 
кортикостероидно лечение. 
 7.3.5. Патологична кожна реакция след убождане (стерилна пустула) отчетена от 
лекар на 24 и 48 час. 
 Главни критерии на болестта на Бехчет са: афти на устната кухина и половите 
органи, засягане на ириса и цилиарното тяло, кожен васкулит с наличие на стерилни 
везикули по кожата. 
 Второстепенни критерии - засягане на множество стави, стомашно-чревни 
поражения, неврологични симптоми, съдови увреждания (тромбофлебити, аневризми), 
фамилност. 
 Диагнозата се приема при наличие на 3 главни симптома или 2 главни симптома 
+ 2 второстепенни. Лабораторните кръвни показатели варират с ускорена утайка на 
еритроцитите (СУЕ), повишаване на гама глобулините. Правят се имунологични 
изследвания и се установява връзката на болестта с HLA – системата, като B5 антигена 
се свързва с очната симптоматика, B27 антигена с ставните прояви , а B12 антигена с 
появата на лигавичните прояви. 
 Тъй като BS е полисистемна болест, лечението на тези болни се ръководи от 
различни специалисти, съответно при очно засягане от офталмолог, при кожни 
промени от дерматолог и при неврологично засягане от невролог . 
 Поради това, че причината за болестта е неизвестна, няма специфично лечение. 
 Лабораторните находки са неспецифични. Установява се повишение на СУЕ и 
С-реактивния белтък. При около 15% от болните са налице умерена анемия и 
левкоцитоза. Серумните имуноглобулини и по-специално IgА обикновено са повишени. 
Не се установяват АNА, RF и АNСА според някои автори, а при нашите пациенти - 
трима от единадесет изследвани болни със синдром на Аdamantiades–Behçet бяха с 
клинични и лабораторни данни за антифосфолипиден синдром (APS). При петима 
болни с позитивни IgM антикардиолипинови антитела (oт общо 11 пациенти) няма 
изява на антифосфолипиден синдром (APS) през последните 2 години и няма данни за 
тромбози. 
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 Антинуклеарни антитела в ниски титри /1:20 и 1:40/ се установиха при 4 болни, 
като и при четиримата болестта беше в активна фаза с разгърната клинична картина, 
включваща орална афтоза, генитални улцерации, иридоциклит. 
 Антитела сANCA в титър 1:40 до 1:160 бяха открити при 5 от 11 пациенти /45%/. 
Пациентът с най-висок титър на c ANCA е мъж с анамнеза за болестта от дълги години, 
с разгърната клинична картина на болестта, включваща орална афтоза, генитални 
улцерации, иридоциклит и полиартралгия. 
 При 5 от 9 изследвани болни /55%/ се наблюдават повишени 
антикардиолипинови антитела – IgG или/и IgM. Интерес представлява болният мъж на 
43 години с развита клинична картина на болестта и тромбози, при които са 
положителни и двата класа acL IgM и IgG ). 
 Най-често диференциална диагноза се прави със синдрома на Reitег, синдрома 
на Stevens-Johnson (еrythema exudativum mulltiforme), възпалителни чревни заболявания, 
асоциирани с орални язви, кожни и очни лезии, с множествена склероза и др. 
 Няма специфичен имунологичен маркер за тази болест. Има единични 
съобщения за промени в имуноглобулините, фракциите на комплемента, за позитивни 
ANA и ANCA антитела. Съществуват и публикации на връзка между положителните 
антифосфолипидни антитела и тромботичните лезии при тези болни  
 Всички изследвани наши пациенти са HLA B-5 позитивни (11 болни–100%). 
Ясно е, че необходимостта от HLA типизация при точната диагноза е от голямо 
значение и ние я препоръчваме.  
 Ролята на кардиолипиновите антитела при синдрома на Behçet се обсъжда в 
контекста на връзката между антифосфолипидния синдром и честите прояви на 
тромбози при тези болни. Въпреки всичко ние препоръчваме изследването на 
антикардиолипинови антитела като важен прогностичен и диагностичен маркер при 
всички пациенти със синдрома на Behçet. 
 Нашите данни показват, че при част от болните се позитивират, макар в нисък 
титър ANA - при 4 от 11 болни/ 36%/. Ние открихме acL антитела от клас IgG при 
двама болни (11%), антикардиолипинови антитела от клас IgM наблюдавахме при 6 
болни (54.5%) със синдром на Behçet. Само двама от пациентите с IgG - ACL имаха 
дълбоки съдови тромбози. 1/3 от пациентите на други автори са с артериални или 
венозни тромбози също. 
 Още по-често - при 5 от 11 болни /45%/ се установяват положителни cANCA.  
 За пръв път C.W. Yang и сътр. съобщават за позитивиране на cANCA при 
пациент със синдрома на Behçet и гломерулонефрит. Това съобщение е последвано от 
други публикации, вкл. и наши, които също установяват ANCA антитела в серума на 
болни от Behçet с различна локализация: орална и генитална афтоза и гломерулонефрит, 
без данни за гломерулонефрит, гломерулонефрит и трансплантация, при засягане на 
гастроинтестиналния тракт. 
 Както споменахме, съществуват и студии, в които авторите не намират 
положителни ANCA при болни от Behçet. 
 Предполага се, че cANCA играят роля в патогенезата на гломерулонефрита при 
Behçet, но твърдението все още не е доказано. В същото време сe позитивират и при 
болни без данни за бъбречно засягане. 
 За висок процент на положителни cANCA - над 50 %, съобщават и други автори. 
D. Bang и сътр. доказват ANCA при болни само с кожна симптоматика. 
 През 1995 г. е направен първия „одит” на значението на определянето на ANCA 
антителата в рутинната практика. Заключението на авторите е, че тези антитела не 
могат да бъдат използвани като единствен скрининг тест при васкулитите, но трябва да 
се включат в една рационална схема на изследване. 
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         5.4 Васкулит на Henoch-Schönlein 
 Историята на съвременното познание върху васкулитите, и в частност на 
Henoch-Schönlein васкулита. следва два пътя, които често се пресичат: единият е пътят 
на създаването на концепцията за съществуването на нова нозологична единица - 
васкулит, а другият се базира на описанието на кожните промени при болестта, и най-
вече на пурпурата. Тя започва още преди 200 години. 
 През 1808 г. R. Willan за пръв път обръща внимание на различния характер на 
пурпурата, наблюдавана при някои неинфекциозни заболявания: разположение 
предимно по долните крайници, тенденция към рецидивиране, наличие на системно 
заболяване. Десетилетия по-късно J.L.Schönlein, Е. Henoch и W. Os1еr описват и други 
симптоми, свързани с пурпура и васкулит на малките съдове, като артрит, периферна 
невропатия, коремна болка, кръвохрак, епистаксис, ирит, нефрит. През 1866 г. А. 
Kussmaul и R. Маier за пръв път описват болен с висока температура, анорексия, 
мускулна слабост, парестезии, миалгии, коремни болки, олигурия, при когото са налице 
нодуларни възпалителни изменения в съдовете с малък и среден калибър по цялото 
тяло. Те наричат това заболяване Periarteriitis nodosa, което впоследствие се преименува 
в по-правилното Polyarteriitis nodosa (PAN). През следващите 50 години, а за съжаление 
понякога и в нашето съвремие, на всеки болен с некротизиращ артериит се поставя 
диагнозата PAN. Едва през втората половина на миналия век редица изследователи 
установяват, че съществуват няколко форми на артериит, различаващи се както 
клинично, така и хистологично. Разкриват се хистологичните особености на 
некротизиращия васкулит на венулите и малките съдове, включително и левкоци-
токлазията, които оформят етиологично неспецифичния термин "левкоцитокластичен 
ангиит". Общите черти между този вид увреждане, феномена на Артюс и някои форми 
на некротичен васкулит след прием на лекарства и чужди белтъци карат някои автори 
да изкажат становището, че в повечето от тези случаи некротизиращият васкулит е 
хиперсензитивно заболяване. Р. М. Zеек нарича васкулитите, засягащи малките съдове 
(дермални венули, артериоли в мукозата, гломерулни капиляри, белодробни 
алвеоларни капиляри), хиперсензитивни, а J. Davson и сътр., G. С. Godman и G. Churg - 
микроскопски форми на полиартериит, впоследствие преименувано на микроскопски 
полиангиит. Обособяват се две нови форми на некротизиращия грануломатозен 
васкулит - Вегенерова грануломатоза и Churg- Strauss синдром. През 80-те години на 
XX век се оформя концепцията за васкулитите на малките съдове (където е включен и 
Henoch-Schönlein-васкулитът), които се различават от васкулитите, засягащи средните 
и големите по размер съдове. 
 Кожните лезии при Henoch-Schönlein -васкулитът се манифестират като 
палпируема пурпура и представляват левкоцитоклазичен венулит. Обикновено се 
локализират по долните крайници и седалището. 
 При 60-90% от болните с пурпурата на Henoch-Schönlein се засягат и ставите. 
Засягането е симетрично и най-често включва глезените, колената и метатарзо-
фалангеалните стави. Не е напълно изяснено дали ставната болка се дължи на синовиит 
или на околоставен оток. 
 Стомашно-чревното увреждане е най-сериозната остра проява на това 
заболяване. Дължи се на васкулит на чревната стена. Протича с коликообразни болки и 
стомашно-чревни хеморагии. В тежките случаи може да се стигне и до перфорация на 
черво. 
 Засягането на бъбреците (гломерулит) обикновено се изразява с микроскопска 
хематурия без клинически значимо нарушение в бъбречната функция. Редки са 
случаите на изразена хематурия, протеинурия или бъбречна недостатъчност. 
 При 10-15% от болните се установява артериална хипертония. 
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 На табл.1 са представени органното участие и клиничните прояви при деца, 
засегнати от пурпурата на Henoch-Schönlein (Т.R. Cuррs и А.S. Fаuci – 1980г.). 
 
 Таблица 1. Органно участие и клинични прояви при деца с пурпура на Henoch –
Schönlein 

Засягане По Т.R. Cuррs и А.S. Fаuci  
в проценти 

Наши данни  
в проценти 

 
Кожа 

Пурпура 
Улцерации 

 
100 
4 

 
83,9 

0 

Стави 71 77,4 
Стомашно-чревен тракт 

Болка 
Гадене или повръщане 
Окултна кръв 
Хематемеза или мелена 
Изразено кървене 

68 
57 
50 
42 
35 
5 

12 
 
 
 
 
 

Бъбреци 
Хематурия 
Микроскопска 
Макроскопска 
Протеинурия 
Функционално нарушение 

 
45 
45 
26 
35 
9 

19,3 
 
 
 
 
 
 
 

Локализиран оток 32 0 

 
 При нашите пациенти палпируема пурпура, изчезваща при витропресия, 
наблюдавахме при 83,9%, симетрично ставно засягане при 77,4%, бъбречно засягане 
при 19,3%, стомашно-чревно увреждане при 12,9%, артериална хипертония при 9,6%. 
Разбира се, пациентите ни са и в други възрастови граници, но сравнени с таблицата 
по-горе резултатите са сходни. 
 При болните с пурпура на Henoch-Schönlein с имунофлуоресцентни техники се 
установява отлагане на IgА в засегнатите съдове. При други форми на васкулит на 
малките съдове се доказват други отлагания в съдовете: антитела срещу базалната 
мембрана, криоглобулини, антитела срещу хепатит В и др. В резултат на тези 
наблюдения се оформя хипотезата за имуно-комплексната генеза на някои форми на 
васкулита на малките съдове, включително и на Henoch-Schönlein-васкулита (Н-S 
васкулит). 
 Установяването на антинеутрофилните цитоплазмени антитела (АNСА) през 
периода 1982-1985г. от три групи автори улесни още повече разграничаването на 
различните форми на системните васкулити на малките съдове (табл. 2). 
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 Таблица 2. Диференциална диагноза на някои форми на васкулит на малките 
съдове  

Болест Н-S СG Микроскопски 
РАN 

WG С-S 

IgА в съдове да не не не не 

Криоглобулини 
в серума 

не да не не не 

АNСА не не да да да 

Некротизиращи 
грануломи 

не не не да да 

Астма и 
еозинофилия 

не не не не да 

Н-S - васкулит на Henoch-Schönlein; СG - криоглобулинемичен васкулит;  
РАN - нодозен полиартериит; WG - грануломатоза на Wegenеr;  
С-S - синдром на Churg- Strauss 
 
 Вижда се, че за Н-S васкулита е особено характерно отлагането на IgА в 
съдовете. Независимо от това диференциалната диагноза на този вид васкулит е доста 
затруднена. Важни са кожните симптоми, най-често представени (в 90% от случаите), 
като пурпура по долните крайници. На второ място по честота са оплаквания като 
артралгия (75%) и абдоминални болки (60%). При около половината болни може да се 
наблюдават хематурия и протеинурия, но само при 10-20% се достига до бъбречна 
недостатъчност. Оплаквания от страна на белия дроб, очите, носа, гърлото, както и 
периферната невропатия са рядкост. 
         Пурпурата на Henoch-Schönlein е специфичен имунокомплексно обусловен 
васкулитен синдром. Имунните комплекси съдържат IgА Доказано е отлагане на тези 
имуноглобулини в съдовете на червата и на бъбреците. 
         Пурпурата на Henoch-Schönlein е представител на васкулитите, които обикновено 
се ограничават в кожата, но могат да се изявят и със значими извънкожни прояви. 
Характеризира се със следния клинико-патологичен комплекс: палпируема пурпура, 
която не е причинена от тромбоцитопения, бъбречно, ставно и стомашно-чревно 
засягане. Най-често страданието започва остро, с повишена температура, болки в 
ставите и корема и хеморагична пурпура по двете подбедрици. При по-леките форми то 
отзвучава сравнително бързо, а при по-затегнатите може да рецидивира неколкократно 
в продължение на седмици и месеци, преди да се постигне пълна ремисия. 
 Среща се по-често при деца, но може да се изяви и при лица на всякаква възраст. 
Засяга по-често мъжкия пол (съотношението мъже/жени е 1.5:1). 
 В желанието си да облекчи диагностичната стратегия при тези болни през 1990 г. 
Американската колегия по ревматология (АСR) публикува диагностични критерии за 
всяка една нозологична единица, в частност и за Н-S васкулита. Напоследък тази 
класификация доста се критикува J. С. Jennette и R. J. Falk дават следния пример: 
Двадесетгодишен мъж с пурпура, левкоцитокластичен васкулит, миалгия, моно-неврит 
и нефрит изпълва критериите на АСR едновременно за три различни заболявания: 
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хиперсензитивен васкулит, Н-S васкулит и РАN. Освен това в тази система 
недостатъчно внимание се обръща на АNСА, а заболяване като микроскопски РАN 
въобще не съществува. През 1994 г. е направен нов недостатъчно успешен опит за 
дефинирането на различните васкулити. 
 Обобщено - васкулитът на Henoch-Schönlein е IgA медииран системен васкулит 
на малките съдове, който засяга кожата, ставите, гастроинтестиналния тракт и 
бъбреците. Тази форма на системен васкулит засяга всички възрасти от 4 месеца до 89 
години, но 75% от случаите са в младата възраст-между 2 и 11 години. Не е известна 
причината за увеличената продукция на IgA при тези болни. Някои автори предполагат 
участието на инфекции, предимно на горните въздухоносни пътища, в 60% до 75% от 
случаите и то главно със стрептококи. Освен характерните клинични белези, много 
важна за диагнозата е хистологичната находка. Резултатите от кожната биопсия 
обикновено показват наличието на левкоцитоклазичен васкулит, грануларно отлагане 
на IgA, С3 и фибриноген в стената на съдовете на дермата, както и отлагане на IgA в 
незасегнатите съдове. IgA се установява и в материал от бъбречна биопсия- в 
мезангиума, както и в хистологичен препарат от гастроинтестиналния тракт, където се 
намира неспецифично възпаление и отлагане на IgA в стената на засегнатите и 
незасегнати съдове. 
 Независимо от това диференциалната диагноза на H-S васкулит е особено 
затруднена. Важни са кожните симптоми, най-често представени (90% от случаите) 
като пурпура по долните крайници. На второ място по честота са оплаквания като 
артралгия (75%) и абдоминални болки при 60% от болните. При около половината от 
болните може да се наблюдава хематурия и протеинурия, но само при 10-20% се 
достига до бъбречна недостатъчност. Оплаквания от страна на белия дроб, очите, носа, 
гърлото, както и периферната невропатия са рядкост. 
 Наличието на които и да са два или повече от тези критерии отличава пурпура 
на Schönlein-Henoch от другите форми на васкулит с достоверност 87,1% и 
специфичност 87,7%. Разграничаването на пурпурата на Schönlein-Henoch от Schönlein-
Henoch васкулита клинично и патофизиологично е неясно. Разрешаването на този 
проблем изисква по-пълно изясняване на патогенезата на системните васкулити. 
Schönlein-Henoch васкулитът е особено чест в детската възраст, като пикът на болестта 
е около петата година. 
 H-S васкулитът е класически пример на имунокомплексна болест - в стените на 
увредените съдове се отлагат предимно IgA, С3 и пропердин. IgA активира 
алтернативния комплементарен път с последващо нахлуване на неутрофили в тъканите 
и всички следващи прояви на имунологичното възпаление. В нашето проучване 
доминират високите нива на ЦИК, определени и по двата метода, както и високите 
стойности на серумния IgA и в по-малка степен на IgM. Известно е че повишените 
серумни концентрации на IgA при болните с H-S васкулит и IgA гломерулонефрит са 
един от основните параклинични белези на болестта. Има съобщения, че при болните 
от тези две заболявания има дори понижение на останалите два имуноглобулина. Наши 
предишни проучвания показват че ЦИК са повишени при голяма група страдания, 
известни с общото наименование имунокомплексни болести: системен лупус, H-S 
васкулит, ревматоиден артрит, поли- и дерматомиозит (p<0,001). Още тогава (1993 г.) 
ние изказахме становището, че методите за определяне на ЦИК въпреки високата си 
чувствителност имат ниска специфичност. Установяването на високи нива на ЦИК 
показват само участието им в патогенезата на голям брой заболявания, но не са 
характерен параклиничен показател за нито едно от тях. Те обаче могат да служат за 
мониториране на активността на болестта и прилаганото лечение. 
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 Какво значение за диагнозата имат останалите имунологични отклонения? 
Според някои автори циркулиращите IgA ANCA са особено характерни за H-S 
васкулита и се установяват при 79% от болните. Предполага се че са насочени срещу 
антиген с м.т. 50 KD (30), който е различен от този на традиционните антигени на 
ANCA. Освен това, те са показател за активността на болестта и може би са маркер за 
бъбречно засягане при деца. От друга страна, не трябва да се игнорира и фактът, че те 
се позитивират не само при болни с васкулит, но и при пациенти със заболявания на 
съединителната тъкан, възпалителни чревни болести, автоимунни хепатити и 
злокачествени новообразувания - т.нар. фалшиво положителни ANCA. При 
изследваните от нас 15 болни сигурни данни за pANCA установихме при 4 болни 
(26,6 %), като в 2 от случаите бяха позитивни само IgA, а в другите два случаи и IgA и 
IgG антителата. 
 Антикардиолипиновите антитела са основен лабораторен критерий за поставяне 
на диагнозата антифосфолипиден синдром (АФС). Обикновено се изследват IgG и IgM 
антителата. Счита се че IgA антителата са неспецифичен показател за синдрома. От 
друга страна, има автори, които намират връзка между тях и данните за 
левкоцитокластичен васкулит. Цитирайки наше предишно проучване, ще споменем че 
само 1/33 (3 %) от болните с H-S васкулит имат особено високи стойности на IgA 
антителата, докато при останалите 8/33 (24 %) макар и положителни, те бяха в ниски 
титри. Положителните IgG и IgM антитела при тези болни бяха много по-ниски от тези 
при пациенти със системен лупус. 
 Участието на антикардиолипиновите антитела в патогенезата на H-S васкулита, 
както и значението на диагнозата на болестта, остават неясни, още повече че не всички 
автори намират връзка между тях и данните за левкоцитокластичен васкулит. 
 ANA рядко се описват при H-S васкулит. И в нашия материал само при 5 болни 
установихме положителни антитела в нисък титър - 1:80. В тези случаи е наложително 
проследяването на болния и повторно изследване, тъй като при някои лупусно болни 
може да се наблюдава пурпура, подобна на тази при H-S васкулит. 
 Повече от 30 г. след първите публикации за имунологичните нарушения при H-S 
васкулит няма изградено окончателно становище за значението на тези показатели при 
оформянето на диагнозата. Надеждите в ЦИК не се оправдаха, поради ниската 
информативна стойност на този показател. Едни от сигурните критерии продължават да 
са високите нива IgA и отлагането им в засегнатите съдове. Установяването на ANCA 
при наличието и на клинични критерии може да подкрепи със сигурност три диагнози: 
Вегенерова грануломатоза, Churg-Strauss васкулит, микроскопски PAN, докато 
отсъствието на клинични симптоми при положителен резултат ни насочва към други 
нозологични единици. Установяването на IgA ANCA може да ни насочи към H-S 
васкулит, особено при наличие на характерната пурпура, коремни болки, засягане на 
ставите и промени в урината. Значението на антикардиолипиновите антитела при тази 
болест все още е неясно. При липса на сигурни данни за тромбоза могат да се обсъждат 
няколко възможности:  

1. Антителата са свидетели на тъканна увреда и не играят, като innocent bystander, 
патогенетична роля.  

2. Установяват се преди появата на тромбозата.  
3. Съществуват и други причини за образуването им, извън АФС. Позитивирането 

на антинуклеарните антитела е показател, който задължително трябва да се 
изследва отново поради изтъкнатите по-горе съображения. 
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 5.5. SLE- васкулит 
 Като при всички автоимунни заболявания и при системния лупус имунната 
система атакува собствените си клетки. Много имунологични механизми са включени в 
патогенезата на СЛЕ. Един от тях е отлагането на имунни комплекси, което играе 
основна роля и за васкулита, съпътстващ тази болест. Редица фактори повишават 
отлагането им в съдовете и улесняват васкулитните прояви. Те са следните: 

• Умерена продукция на антитела при антигенен ексцес, което води до образуване 
на имунни комплекси със среден по големина размер. Те не се отстраняват 
ефективно. 

• Продукция на антитела срещу ограничен брой антигенни детерминанти и 
формиране на имунни комплекси с малък размер, които се елиминират бавно. 

• Блокиране или претоварване на ретикуло-ендотелната система при голямо 
количество имунни комплекси.  

• Увреждане на съдовия пермеабилитет, улесняващо навлизането на имунни 
комплекси в съдовата стена. 

• Регионални различия в хидростатичното налягане. За пример може да се посочат 
бъбречните гломерули. 

 Отлагането на имунни комплекси в съдовата стена се последва от активиране на 
комплементната каскада. Някои комплементни фрагменти, като С5а, предизвикват 
хемотаксис на полиморфонуклеарни клетки и експресия на адхезионните молекули 
СR3. Това позволява адхезията на полиморфонуклеари към ендотела и улеснява 
последващото им навлизане в съдовата стена. Отделяните от тях ензими и кислородни 
радикали водят до увреждането й, включително и до тъканна некроза. 
 Според локализацията на засегнатите съдове се различават следните видове 
васкулити при СЛЕ: 

• кожен васкулит; 
• васкулит на централната и периферната нервна система; 
• белодробен васкулит; 
• стомашно-чревен васкулит; 
• васкулит на сърцето; 
• васкулит на пикочо-половата система; 
• васкулит на големи съдове (много рядко); 
• васкулит на плацентата. 

 Кожен васкулит. Различни кожни увреждания се явяват в около 85% от 
болните със СЛЕ, а кожен васкулит - в 20-30% според някои автори, а според нас 
кожно засягане с васкулит има при 66,1% от изследваните пациенти. Той може да се 
изяви клинично като петехии, палпируема пурпура, уртикария - urticaria vasculitis (7-
22%) при болни от SEL е лош прогностичен белег, възли, були, хеморагии около 
нокътните гънки, улцерации, livedo reticularis и др. Острият васкулит на малките съдове 
може да причини микроинфаркти по върховете на пръстите. При нашите пациенти не 
наблюдавахме микроинфаркти. 
 Хистологично повечето лезии при лупусния кожен васкулит се манифестират 
като левкоцитоклазичен васкулит. Засягат се предимно артериолите и венулите. Това е 
най-характерната форма на васкулит при СЛЕ. Едновременно могат да бъдат засегнати 
малките артерии ли и посткапилярните венули на други органи. Инфилтрацията и 
деструкцията на съдовите стени от полиморфонуклеарните клетки се придружава от 
фрагментиране на тези клетки. Ядрените фрагменти, наречени още ядрен "прах", 
определят същността на левкоцитоклазията. В някои случаи се установяват съдови и 
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околосъдови инфилтрати от мононуклеарни клетки. Най-вероятно това представлява 
по-късен стадий на левкоцитоклазичния васкулит. 

 Артериитът на средните по размер съдове на кожата води до вазоспазъм на 
асцендентните кожни артериоли, при което кръвта се натрупва в повърхностния 
хоризонтален венозен плексус. Клиничен израз на тези съдови прояви е т.нар livedo 
reticularis. Обикновено се придружава от повишено ниво на антикардиолипиновите 
антитела (H.J.Englert и съавт., 1989 г.). Тази находка може да бъде генерализирана, но 
по-често се наблюдава по ръцете, бедрата, над големите стави и др. Livedo reticularis се 
явява в около 10% от болните със СЛЕ. 

 Васкулит на централната и периферната нервна система. Васкулитът на 
ЦНС може да бъде и единствена проява на СЛЕ. Обикновено се засягат малките съдове 
(диаметър <2mm). Това води до множество микроинфаркти. Преобладават пораженията 
в мозъчната кора и основа. Субарахноидалните хеморагии се срещат по-рядко и най-
често се дължат на руптурирала съдова аневризма. Засягат се и съдовете на ретината. 
Лезиите обикновено са огнищни и се характеризират с интраретинални хеморагии и 
инфаркти. Може да се изяви и папилит в резултат на васкулит на съдовете, 
кръвоснабдяващи n. оpticus. Съдовите лезии в областта на гръбначния мозък се 
проявяват като трансверзална миелопатия. Васкулитът на периферните нерви може да 
причини дегенерация на аксоните и хронична демиелинизация. 
 Васкулитът на нервната система, подобно на съдовите увреждания в другите 
органи и системи у човека, е имунокомплексно обусловен. Това се подкрепя от 
следните находки в цереброспиналната течност: снижение на комплементните 
компоненти и повишено ниво на имунните комплекси, съдържащи ДНК и антитела към 
ДНК. 
 Необходимо е да се отбележи, че освен лупусът на ЦНС, сходни нервно-
психични нарушения могат да предизвикат уремията, артериалната хипертония, 
инфекциите, някои медикаменти и др. Това налага задълбочено клинично изследване 
на тези болни. 
 Изявата на нервно-психични прояви при болните със СЛЕ не винаги се подкрепя 
от наличие на васкулит в ЦНС. Обсъжда се ролята и на други патологични нарушения, 
като отлагане на имунни комплекси в рlеxus сhorioidrus, съдово увреждане от 
невъзпалително естество и др. При нашите пациенти с неврологична симптоматика 
бяха 3.6%. 

 Белодробен васкулит. Инфекцията е най-честата причина за белодробно 
засягане при СЛЕ. В клиничната практика е трудно да се разграничи дали един плеврит 
или пневмонит са автоимунно обусловени, или се дължат на инфекция. В тези случаи 
обикновено се стига до комбинирана терапия, насочена към двете възможни причини. 
 Ролята на васкулита за белодробната патология при СЛЕ е обект на редица 
изследвания, чиито резултати показват широк диапазон. Съобщава се за васкулитни 
лезии в различни по размер съдове. Те играят роля при лупусния пневмонит, при 
интерстициалната белодробна фиброза и др. 

 Стомашно-чревен васкулит. Обикновено се засягат малките съдове (артериоли 
и венули). Васкулитът може да причини стомашно-чревни кръвоизливи и улцерации, 
както и чревна перфорация и перитонит. Васкулитни лезии може да се установят и в 
съдовете на черния дроб, панкреаса и жлъчния мехур с произтичащите от това 
последици. 

         Васкулит на сърцето. Макар и рядко, може да се стигне до васкулит на 
коронарните съдове. Засягат се както главните клонове, така и техните разклонения. 
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Ангиографското изследване показва огнищни съдови стеснения и/или аневризмални 
лезии. Те създават предпоставки за коронарна тромбоза и последващ инфаркт на 
миокарда (C.J. Homеу и сътр., 1982г.). Това се изявява в по-голяма степен при болните 
с антифосфолипиден синдром. Описани са случаи с васкулит на съдовете на синусовия 
възел, на проводната система, на клапното платно с последваща дисфункция и др. (К.V. 
Strааton и сътр., 1988г.; Т.N. James и сътр., 1965г.). Нашите пациенти показаха 10,7% 
съдови промени-перикардит. 
 Васкулитните лезии трябва да бъдат разграничавани от атеросклерозните 
промени на коронарните съдове. Кортикостероидите, които са най-често използваните 
медикаменти за лечение на СЛЕ, ускоряват атеросклерозните процеси. 

 Васкулит на пикочо-половата система. Описани са васкулити на бъбречни 
съдове с прояви на фибриноидна некроза и стеснение на съдовия лумен. Най-често се 
засягат аферентните артерии и терминалните сегменти на интерлобуларните артерии. 
Посочените промени са установени при бъбречна биопсия (S. Каtz-Моribег и сътр., 
1990 г.). Съобщава се и за васкулит, ангажиращ съдове на уретерите и пикочния мехур 
(L. Ваskin и сътр., 1989 г. При нашето проучване с бъбречно засягане бяха 55.4% от 
изследваните болни. 

 Засягане на големите съдове при СЛЕ. Увреждането на големи съдове - аортата 
и нейните клонове - е много рядко при СЛЕ. Съществуват единични съобщения за 
засягане на аортата, на а. Subclaviа, на каротидните артерии, както и на артериите на 
долните крайници (G.S. Gladstein и сътр., 1979г.; J.Z. Рrzybojeski и сътр., 1986г.). 
 J.L. Kaufman и сътр. (1986 г.) съобщават за лупусен васкулит с тромбоза на 
тибиалната артерия и с последваща гангрена и ампутация на крака под коляното. 
Хистологичното изследване е показало некротизиращ васкулит с полиморфоклетъчна 
инфилтрация. 

 Лупусен паникулит (lupus profundus). Това е рядка изява на lupus erythematosus, 
възникващ при 2-3% от случаите със системен лупус и 1% с кожен лупус. Лезиите 
представляват болезнени синьо-червени подкожни нодули, които понякога улцерират. 
Появяват се по лицето, мишниците, бедрата, a според някои автори и по скалпа (25%). 
Една трета от пациентите са с клинични данни за дискоиден лупус, докато при две 
трети има хистологични данни за такъв. Хистопатологичните промени включват 
едновременно засягане на септите и лобулите. Въпреки че при половината болни се 
откриват не по-малко от 4 критерия за лупус, лезиите не следват хода на основното 
заболяване. Най-често протичат леко. При нашите пациенти не наблюдавахме такава 
изява на болестта. 
         Установено е, че симпатектомията и стрептокиназата нямат ефект при тези 
васкулити. Кортикостероидите ограничават съдовите увреждания на големите съдове. 

         Исхемична костна некроза при СЛЕ. Патогенезата на аваскуларната костна 
некроза е свързана с много противоречия. В повечето случаи тя се обяснява с 
провежданата кортикостероидна терапия. 
 Е. L. Dubois и L. Воsen (1960 г.) съобщават за аваскуларна костна некроза при 
23% от 520 лупусно болни. На този етап няма убедителни хистологични данни относно 
първоначалните промени при аваскуларната костна некроза. Остава неизяснена 
евентуалната първична роля на васкулита на съдовете на костната тъкан. Приема се че 
за съдово обусловеното костно увреждане може да играят роля и неваскулитни 
механизми, като тромбоза, мастна некроза и др. 

 Васкулит на плацентата. Ролята на васкулита на плацентните съдове за 
абортите и мъртворажданията е свързана с противоречиви резултати от проучванията 
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на различни автори. С.R. Аmbramowsку и сътр. (1980г.) са изследвали плацентите на 10 
болни със СЛЕ. При пет от тях хистологичното изследване е показало фибриноидна 
некроза на съдовете и мононуклеарни и/или полиморфонуклеарни клетъчни 
инфилтрати. Някои от съдовете са били засукани, а други - с аневризми. Тези промени 
са наблюдавани при жени, претърпели по няколко аборта в първите три месеца на 
бременността. 
 J.G. Hanly и сътр. (1988г.) след изследване на плацентата при 11 жени с лупус не 
са установили данни за васкулит. Повтарящите се аборти при част от болните с лупус 
се отдават преди всичко на наличието на антифосфолипидни антитела и свързаната с 
тях тромботична диатеза. Това води до инфарциране на плацентата и последваща 
плацентна съдова недостатъчност (А. L. Рагке, 1992 г.). 

 Доказани са генетични механизми за възникването на тази болест, като от 
значение са и факторите на околната среда. Генетичната база, свързана със системния 
лупус, е сложна. Обуславя се от мутации в различни генни локуси, характеризира се с 
висока популационна честота и късно начало, което го отнася към полигенните болести. 
 При болните от SLE васкулит комлементът е подложен на редица влияния както 
и при SLE а именно: генетично детерминиран дефект в производството на 
комплементарните фракции, повишена консумация тъй като комплемента е остро фазов 
реагент и стойностите му се променят при всяка възпалителна реакция. 
 Нашите данни показват, че стойностите на серумните С3 и С4 при болни с лупус 
васкулит са значително по-ниски от тези при здрави хора (р<0,001). Тези ниски 
стойности не се влияят от фазата на васкулита. За разлика от имуноглобулините, 
промените в серумната концентрация на С4 са особено характерни за болните от SLE 
васкулит, тъй като ниските стойности при болните не се влияят от активността на 
васкулита и остават понижени по време на целия наблюдаван период. 
 При 42-ма от нашите пациенти кардиолипиновите антитела са над горната 
граница на нормата и при двата имуноглобулинови класа IgG и IgM, като сравнени с 
контролната група от здрави хора има статистически значима разлика (р<0,001). 
Установихме и висока степен на корелация между кардиолипиновите и ДНК 
антителата. Намирахме и положителни резултати за антикардиолипинови антитела при 
74% от болните със SLE васкулит за клас IgG и при 77% за клас IgM. Разликата спрямо 
здравите лица е статистически значима (р<0,001). 
 При предишно наше проучване първоначално определихме средните стойности 
на антикардиолипиновите антитела (acL) при 30 болни от СЛЕ, като само 3 от тях 
(10%) имаха клинични данни за АФС. Средните стойности на тези антитела са 
представени на табл. 1. 
 
 Таблица 1. AcL при болни от лупус и здрави 

Група IgG-acL (GPL/ml) IgM-acL (MPL/ml) 

 
Здрави (30) 

 
СЛЕ (30) 

 
8.26±3.77 

 
15.7±3.82 

 
8.06±0.038 

 
18.04±9.9 
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 Вижда се, че болните от СЛЕ имат статистически значимо по-високи стойности 
както на IgG acL така и на IgM acL (р<0,001). В тази изследвана от нас група болни 
само 3 имаха клинични белези за АФС: 1 жена с прекаран миокарден инфаркт и 
спонтанни аборти, 1 жена с тромбоцитопения и livedo reticularis и 1 жена с дълбоки 
венозни тромбози (ДВТ). Продължихме изследването върху 43 болни от СЛЕ, всички с 
клинични данни за АФС: 3 с ДВТ (1 и с ливедо), 12 със спонтанни аборти (1 и с мъртво 
раждане, 1 и с малформация, 1 и с тромбоцитопения, 1 и с епилепсия), 14 с БТЕ (2 и с 
ДВТ, 1 и с тромбоцитопения и ДВТ, 1 и с миокарден инфаркт, 1 и с тромбоцитопения, 1 
и със спонтанен аборт и ливедо), 3 с тромбоцитопения, 3 с ливедо (1 и с язви на 
подбедрицата и главоболие), 1 с миокарден инфаркт, 1 с мезентериална тромбоза, 5 с 
главоболие, 1 с Paget-Schrotter синдром. 
 Средните стойности на антителата са представени по-долу, като сравнението е 
направено с по-голяма група от 49 здрави лица. 
 Средните стойности на IgG и IgМ асL (фиг. 1.) са статистически значимо по-
високи от тези на здравите лица (р<0,001). IgG β2 glycoprotein I антителата също са 
статистически значимо по-високи в сравнение със здравите (р<0, 01), докато тези на 
IgМ β2 glycoprotein I са повишени, но разликата не е статистически значима (р>0,1). 
Ако се направи сравнение между групата със СЛЕ, отразена на табл. 1, се вижда, че 
стойностите на IgG acL са значително по-високи при болните със СЛЕ и клинични 
данни за АФС (р<0,01), докато стойностите на IgМ acL не се различават (р>0,1). 
Повишение на отделните антитела в групата болни от СЛЕ и клинични данни за АФС 
има, както следва: IgG-acL -19/43 (44%), IgM-acL - 15/43 (35%), IgG (β2 glycoprotein I - 
8/43 (18%), IgМ (β2 glycoprotein I - 7/43 (16%). 
 
 Фигура 1. Статистически значима разлика между болни от SLE васкулит и 
здрави при нашите болни р<0,001 съпоставими с литературата. 
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 СЛЕ е типично страдание при което има повишени стойности на 
антифосфолипидни антитела и наличие на АФС. Според нашите данни повече от 
половината болни с лупус имат IgG, IgА или IgМ антикардиолипиново антитяло. В 
същото време при част от тези болни се установяват и антитела към ( β2 glycoprotein I ). 
Процентът на положителните резултати рязко се покачва, ако се изследват лупусно 
болни с клинични симптоми за АФС. Болните с БТЕ също имат високи стойности на 
антителата срещу кардиолипин. Важно е да се отбележи, че част от тях (19%) имат и 
други клинични данни за АФС - спонтанни аборти, ливедо, мозъчен инсулт, ДВТ, 
миокарден инфаркт. 
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 Несъмнено важно е да се определи изотипът на антитялото: така напр. при 
болните от лупус преобладават IgМ антителата, следвани от IgG и IgА, докато при 
васкулита на Henoch-Schönlein по-чести са IgА антителата, следвани от IgG и IgМ. Има 
съобщения, че при системните васкулити антикардиолипиновите антитела се откриват 
с повишена честота. Според авторите причина за това са микротромбозите в съдовете 
на тези болни. Предполага се, че продукцията на антителата е следствие от васкулита, 
предизвикал увреждането на ендотела, с последваща експресия на фосфолипиди от 
разрушените клетки. Веднъж появили се, тези антитела влияят върху процесите на 
образуване на простациклин, инхибират активацията на протеин С и активизират 
агрегацията на тромбоцитите. Има становище, че антикардиолипиновите антитела 
участват в развитието на оклузивните васкуларни увреждания по начин, различен от 
този, обусловен от имунните комплекси, но засега високите им концентрации при 
васкулита на Henoch-Schönlein не се свързват с определен клиничен симптом. 
 Образуването на имунни комплекси (ИК) в организма е нормален физиологичен 
процес. Обикновено това е в отговор на различни антигени - вирусни, бактериални, 
храни, лекарства, алергени, съставки на клетъчното ядро, на митохондриите, 
мускулните влакна, някои хормони и пр. В организма обикновено тези комплекси се 
разграждат и това води до извеждането на антигена извън организма. Основният път по 
който се осъществява това е чрез моноцитно-макрофагната система. Персистирането на 
имунните комплекси в кръвния ток и отлагането им в тъканите е сигнал за наличие на 
патологичен процес. Ние изследвахме нашите пациенти по два метода тъй като ЦИК 
играят значителна роля в патогенезата на лупуса. От друга страна голямата 
хетерогенност на ЦИК по отношение на големина, състав, физикохимични свойства и 
биологични свойства налагат при тяхното определяне да се използват няколко метода. 
Подчертава се, че ако с един метод може да се установи активно заболяване, то с друг 
това е невъзможно. Ето защо се препоръчва едновременното използване на няколко 
метода за определяне на ЦИК, но същевременно се подчертава и необходимостта от 
паралелното изследване на комплементарните фракции и ДНК антителата. И тук 
мненията са често противоречиви. Така напр. P. Davis и сътр. намират добра корелация 
между активността на заболяването и ДНК антителата., докато G. Gaskin и сътр. и D. 
Jayne и сътр. са на противоположно становище и считат, че ДНК антителата са 
подходящи само като диагностичен маркер за системния лупус. Според работната 
група на СЗО по този въпрос определянето на ЦИК може да е от полза за мониториране 
на СЛЕ и особено в случаите, когато в серума не се установяват свободни антитела. 
 Стойностите на ЦИК са в зависимост от използвания метод. Представените от 
нас данни за здравите съответстват на тези у други автори. И с двата метода 
стойностите на ЦИК при болните от СЛЕ са силно повишени спрямо здравите лица. 
Това съответства и на данните на други автори. Коефициентът на корелация между 
двата метода е нисък - 0,26, което може да се обясни с предположението, че с двата 
метода се установяват различни по състав и свойства ЦИК. С C1q метода се доказват 
главно високомолекулни комплекси, активиращи комплемента по класическия път, 
както това е обикновено при болните от лупус. От друга страна има и съобщения, че 
ЦИК които са достатъчно големи за да активират комплемента, и достатъчно малки за 
да избегнат бързото очистване от фагоцитарната система играят голяма роля при СЛЕ. 
Един от методите за тяхното доказване е ПЕГ метод. С ПЕГ метода високи стойности 
на ЦИК установихме при 60 % от болните с лупус, а с C1q метода – при 71,4 %. При 
това в 20 % от случаите ЦИК бяха високи само с втория метод.  
 Установено е, че ЦИК и индуцираната от тях цитокинова синтеза корелират с 
активацията на комплемента и антителния профил при лупуса. Въпреки това въпросът 
за ползата от изследването на ЦИК при болните с лупус остава все още дискусионен. 
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Причина за това са разнообразните резултати, които публикуват различните авторски 
колективи. Обяснение на този факт намираме в обстоятелството, че в отделните студии 
се използват различни методи, както и факта, че ЦИК са изследвани в различни фази на 
болестта, в хетерогенни групи от пациенти, подложени на различни видове терапия за 
различно дълъг период от време.  
 В литературата се обсъждат следните няколко причини за увеличаване на ЦИК 
при лупусно болни: увеличен катаболизъм на С1 инхибитора, вроден дефицит на С4 и 
оттам – намалена разтворимост на ЦИК с последващо увеличение в циркулацията, 
увеличена консумация на комплемента и увредена функция на моноцитно-
макрофагната система, трудно изчистване, тъй като при лупус ЦИК обикновено са със 
средни размери. 
 В клиничен аспект анализът на състава на ЦИК поставя няколко въпроса. Ние 
считаме че в определени случаи, когато ДНК антителата не се установяват в серума, те 
могат да се намерят в ЦИК, т.е. при т. нар. “серонегативни болни” с неясна клинична 
картина и несигурна диагноза за лупус, последната  може да се постави и след 
изследването на състава на ИК. На второ място при болните с тежки форми на лупус–
лупусна нефропатия в напреднал стадий и цереброваскулит, отклонения в 
имуноглобулините, фракциите на комплемента и антителата се намират много по-често 
в ЦИК, отколкото в серума. Увеличението на тези показатели в ЦИК е белег за лоша 
прогноза на болестта. 
 С ПЕГ метода високи стойности на ЦИК установихме при 60 % от болните с 
лупус, а с C1q метода – при 71,4 %. При това в 20 % от случаите ЦИК бяха високи само 
с втория метод. Средните стойности на ЦИК при нашите болни SLE васкулит са по- 
високи от тези при здравите лица като разликата е статистически значима (р< 0,001). 
         По-голямата част от болните ни със SLE васкулит са с положителни ANA (76%) и 
DNA (60%). С положителни Ro са едва 23% от болните, а с положителни La – също 
23%. АNA са изключително чувствителен маркер на SLE и един от критериите за 
диагноза на болестта. Откриват се при почти всички пациенти със SLE в различен 
стадии от развитието на болестта, имат специфичност от 90% и чувствителност около 
98%. 
           Нашите проучвания показаха че при 87% при болните с SLE има положителен 
RF. 
 Положителни ANCA наблюдавахме едва при 27% от всичките 37 наши болни с 
SLE васкулит. 
 Диагностичната стойност на антителата срещу различни фосфолипиди при 
болните от SLE не е напълно изяснена. Нашите данни не ни позволяват да заемем 
определено становище по въпроса, но факта, че някои от тях се намират при над 30% от 
болните ни кара да мислим, че би могло да се очаква да играят определена роля в 
развитието на болестта. Ние смятаме, че образуването на антинуклеарните антитела е 
процес, паралелен на образуването на антикардиолипиновите антитела, които 
обясняват различни прояви на болестта – фалшиво положителна Васерманова реакция, 
церебрална симптоматика, многообразните прояви на кожния васкулит, 
флеботромбозата и други. 
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 5.6. Лекарствено индуциран (ятрогенен) лупус (DILE) 
 Лекарствено обусловения лупус се отключва от приема на редица медикаменти, 
които предизвикват образуването на ANA, антихистонови, антикардиолипинови и 
ANCA антитела и е автоимунна болест (подобно на системен лупус еритематодес - 
СЛЕ), причинена от хронична употреба на някои лекарства. Тези лекарства причиняват 
автоимунна реакция и симптоми, подобни на тези от SLE. Има над 38 известни 
лекарства, предизвикващи DILE. Критериите за диагностициране на DILЕ не са 
напълно установени.  
         Типичният медикаментозен лупус се характеризира с късно начало – един месец 
до една година от започване приема на медикамента, като 80-90% от болните страдат от 
недеформиращ полиартрит, повече от 50% имат висока температура и миалгия, 
понякога плевро-пулмонална симптоматика. Обикновено тези симптоми са по-леки, 
отколкото при SLE и централната нервна система и бъбреците се засягат рядко. При 
болните се установява цитопения, позитивират се LE феномена и ревматоидния фактор, 
има имунни комплекси. Липсват обикновено обаче антитела срещу ds ДНК и това е 
един сигурен критерий при диференциалната диагноза между ятрогенния и 
класическия лупус. За пръв път M.Y. Fritzler и Е.М.Tan установяват, че 
антинуклеарните антитела при медикаментозния лупус са насочени към едноверижна 
ДНК или хистоновите белтъци . 

 Предизвикващите лупус лекарства се разделят на три групи: 
 7.6.1. Медикаменти с доказана ятрогения – хлорпромазин, метилдопа, 
прокаинамид, изониазид хидралазин, хинидин, дилтиазем, и миноциклин. 
 7.6.2.Медикаменти с вероятна ятрогения – фенитоин, пенициламин, хинидин. 
 7.6.3.Медикаменти в процес на проучване – златни соли, антибиотици-
тетрациклин, гризеофулвин и други антимикотици, тиреостатици и др. 
 Редица автори считат, че в много от случаите не се касае за медикаментозен 
лупус, а за новооткрит лупус. Така например при лечението с тиреостатици и поява на 
клинични и серологични белези за лупус съществуват следните четири възможности: 

• Едновременна клинична изява на тиреотоксикоза и SLE. 
• Поява на медикаментозен лупус. 
• Наличие на автоимунна болест на щитовидната жлеза при болни с SLE. 
• Лекарствено индуцирани серологични промени без SLE. 

 Освен антинуклеарните антитела, напоследък се описва и позитивирането на 
ANCA антителата, насочени към миелопероксидазата и еластазата. Напоследък се 
съобщава и за хидралазин индуцирани васкулити. В тези случаи се ангажира и бъбрека 
като се наблюдава или фулминантен бързопрогресиращ pauci – нефрит, или системен 
васкулит със засягане на кожата и бъбреците. В тези случаи се намират и ANCA 
антитела, антитела срещу миелопероксидаза, еластаза и лактоферин. Обикновено 
болните с прояви на хидразин индуцирани васкулити са приемали лекарството дълги 
години. Позитивирането на ANCA и прояви на системен васкулит се наблюдават и при 
прием на Д-Пенициламин и на фенитоин. Известно е, че хидралазинът е едно от 
многото лекарства, предизвикващи поликлонална В клетъчна активация. Други 
лекарства с подобен ефект са прокаинамид, фенитоин, Д-Пенициламин. Според някои 
автори, всички тези медикаменти могат да се свързват с комплемента, което води до 
намаляване на количеството му в циркулацията и съответно до трудно образуване на 
имунни комплекси и трудното им отстраняване от циркулацията. Според други автори, 
тези лекарства инхибират Т клетъчната ДНК метилтрасфераза, което води до 
редуциране на количеството на 5-метилцитозин в генома и до индуциране на 
автореактивните CD 4 (+) клетки. 
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 За пръв път през 1992 г. се описва болна с проявата на ятрогенен лупус, 
предизвикан от прием на миноциклин, при лечение на акне. Описани са много случаи 
на това усложнение при продължителен прием на този антибиотик, включително и 
болен – починал от панцитопения, и един починал от автоимунен хепатит, като и 
двамата са лекувани за акне. Най-честите клинични прояви на миноциклин 
индуцирания лупус са артрит, кожен обрив, хепатит, висока температура. Сходна 
клинична картина наблюдавахме при един от нашите пациенти, приемал 4 месеца 
ниски дози тетрациклин за лечение на Acne vulgaris. Смята се че твърде честата и дълга 
употреба на миноциклин при лечението на акне повишава 16 пъти възможността за 
индукция на лекарствен лупус. В тези случаи се споменава за развитието на депресия, 
появата на язви по устната лигавица, намаление на тромбоцитите, поява на анемия. 
 Симптомите, както и при другите случаи на ятрогенно предизвикан лупус, 
отзвучават след спиране на лечението. При всички пациенти са позитивни ANA и 
ANCA антителата, а при някои от тях и на кардиолипиновите антитела. Серологията на 
болните се нормализира след спиране на терапията. 
 В литературата се съобщава и за лекарства, които могат да индуцират 
образуването на антикардиолипинови антитела, като това обикновено са същите 
медикаменти, които предизвикват лекарствения лупус – антибиотици, прокаинамид, 
фенотиазин, но също и калциеви антагонисти. В повечето случаи се касае само за 
серологично доказване на антителата, без клинична изява, но съществуват и съобщения 
за проява на тромбоза. Както и при другите симптоми на лекарствено индуцирания 
лупус и този симптом се негативира след прекъсване на лечението. 
 Обсъжда се и значението на HLA антигените, като се подчертава, че при 
хидралазин индуцирания лупус преобладава генотип HLA – DR4. 
 В проучване на Р.Рашков и Д.Калинова от 2011г. лекарствено индуцираният 
лупус се развива при болни със стигми на лупус и лупусна имунология, като водещите 
клинични прояви са от страна на кожата, мускулите, ставите и съдовете. Авторите 
установяват, че проявите, които влошават прогнозата на болестта, са некротизиращият 
васкулит и пораженията на нервната система по типа на полиневрит тип Guillain-Barre. 
При болните с лекарствено индуциран лупус те откриват в 92% позитивни 
антинуклеарните антитела - при нас в 100%, антихистонови антитела установяват при 
17% от болните, а при 33% намират положителни антикардиолипинови антитела - при 
нас в 58% acL са позитивни. 
`Като част от случаите на лекарствен лупус се разглежда и този причинен от наркотици. 
Болестта протича със симптоми, подобни на тези от SLE. Той е обратимо състояние, 
което обикновено се случва при пациенти, третирани за дългосрочна болест. 
Клиничните симптоми обикновено намаляват постепенно, след като приемът на 
наркотика е прекратен. В представената таблица 1 са показваме клиничните и 
лабораторни различия между SLE и DILE в САЩ. 
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 Таблица 1. Сравнение между, предизвикани от употребата на наркотици лупус 
еритематозус и системен лупус еритематозус 

SLE/DILE

Засяга чернокожи повече от белите

Съотношение жени /мъже ‐9:1

Средна възраст на поява ‐20‐30 г.

Засяга белите повече от чернокожите

Съотношение жени/мъже ‐ 1:1

Средна възраст на поява от 50‐70 г.

Лаборатория

AntiAnti‐ДНК At положителни при80%

Antihistone антитела положителни при 50%

C3/C4 нива ниски

Антинуклеарни антитела при> 95%

Аnti‐ДНК At‐ рядко положителни

Antihistone антитела положителни над 95%

C3/C4 нива нормални

Антинуклеарни антитела при> 95%

Клиничен признак Кожни лезии наблюдавани > 75%

Райно феномен при 50%

Кожни лезии ~ 25%

Райно феномен при 25%

Имунофлуоресценция
Пряка

гранули с отлагане на IgM и IgG Също като СЛЕ

Хистопатология

Данни за левкоцитоклазичен или лимфоцитен тип 
васкулит

Апоптоза на клетките от базалния кожен слой –
хидропична дегенерация

Също като СЛЕ

 
 
 Смятаме, че представената таблица е подходяща при уточняването на диагнозата. 
 При част от пациентите ние наблюдаваме и клинична изява на SLE. 
 Тежките форми на лекарствено индуциран лупус обикновено приличат на тежка 
реакция на свръхчувствителност с прояви от страна на кожата, нервната система, 
ставите и мускулите. 
 Част от наблюдаваните и описани болни вероятно не са с чист лекарствено 
предизвикан лупус, а са с лекарствено свързани автоимунни прояви. 
 Нито един от нашите пациенти нямаше клинични и лабораторни данни на 
антифосфолипиден синдром. При 33% от болните с ятрогенен лупус открихме 
положителни ANCA антитела. Кардиолипиновите антитела бяха положителни при 58%, 
а при всички 11 болни (100%) бяха положителни ANA и антихистоновите антитела. 
Нашите резултати са сходни с имунологичните от табл. 1. 
 След спиране на лечението със съответния медикамент, довел до развитието на 
лекарствено индуциран лупус, изчезва цялата клинична симптоматика и се негативират 
всички проследявани антитела. 
 В литературата има редица съобщения за лекарства, предизвикващи само 
образуването на acL, без клинични данни за лупус и/или анти фосфолипиден синдром – 
прокаинамид, антибиотици, фенотиазин, калциеви антагонисти и други. 
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 5.7. Erythema nodosum /EN/ 
 Болестта е представител на септалните паникулити и е описана през 1798 година 
от английския дерматолог Willan. Това е полиетиологично имунологично страдание, 
изразяващо се най-често с еритемо-възловидни изменения по долните крайници. То 
обикновено протича остро и често се самоограничава. Паникулитът представлява 
възпалителен процес, който се развива в мастната тъкан, като най-типичната му 
локализация е в подкожната мастна тъкан. 
 Паникулитите се разделят на четири категории въз основа на хистопатологични 
критерии: септален паникулит, лобуларен паникулит, смесени паникулити и паникулит 
с васкулит. Паникулитите може да засегнат всички възрасти, включително и децата. 
По-често се засягат жените. Нашите пациенти бяха съответно 16 жени и 7 мъже. 
Причината за този вид полово разпределяне остава неясна. Паникулитът е динамичен 
възпалителен процес, в различните фази на който в зоната на лезиите може да 
доминират неутрофилите, лимфоцитите или хистиоцитите, и който обикновено 
завършва с фиброза. Например при нашите пациенти установихме паникулит с 
дилатиране на съдовете от повърхностния и дълбокия плексус на дермата, разположени 
в съединително-тъканните септи, както и периваскуларни инфилтрати на неутрофили и 
лимфоцити, а хиподермата наблюдавахме хистиоцити и епителоидни грануломи тип 
“чуждо тяло”, като пациентите бяха биопсирани в острата фаза на страданието. В 
хистиоцитната фаза може да придобие грануломатозен вид. Характеристиката на 
инфилтратите е в зависимост от давността на лезиите, поради което и биопсичното 
изследване, извършено в различни етапи от еволюцията на болестта, дава различни 
хистоморфологични находки. Често паникулитите се асоциират със системни 
страдания и разграничаването на един синдром от друг може да стане след по-
продължително наблюдение и изследване. 
 В типичните случаи erythema nodosum започва внезапно с един или повече 
болезнени еритемни възли по предната тибиална повърхност, това бе характерно и за 
всички наши пациенти – 100%. По-рядко те се локализират по глутеусите и по ръцете. 
При палпация възлите са болезнени и по-топли. В повечето случаи се повишава 
температурата и се явяват болка и оток в коленните и/или глезенните стави. С 
еволюцията на възлите се наблюдават промени в цвета им, както след подкожни 
кръвоизливи, каквито и ние наблюдавахме. Обикновено отзвучават за 4-6 седмици, без 
да оставят цикатрикс. Независимо че нодозната еритема е обикновено остър процес, 
описани са и хронични форми. Такъв е субакутният нодуларен мигриращ паникулит 
(болест на Vilanova). 
 Етиологичен фактор или асоциирани заболявания се установяват при около 50% 
от болните с остър или хроничен вариант на нодозна еритема. Те се разпределят в три 
категории: инфекции, лекарства, системни болести (табл.1) (J. Р. Саllen, 1994г.). 
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Таблица 1. Някои етиологични фактори и асоциирани състояния при erythema nodosum. 

Инфекции
‐стрептококи
‐туберкулоза
‐кокцидиоидомикоза
‐бластомикоза
‐хистоплазмоза
‐пситакоза
‐йерсиниозен колит
‐салмонела и др.

Лекарства
‐антибиотици (пеницилин)
‐сулфонамиди
‐орални контрацептивни  средства и др.

Системни заболявания и други състояния
‐бременност
‐саркоидоза
‐възпалително чревно заболяване
‐системни заболявания  на съединителната тъкан(дерматомиозит,  СЛЕ,склеродермия)
‐злокачествени заболявания  (рядко)
‐синдром на Stее1

Идиопатични форми

 
          
 Бременността, и по-специално вторият триместър, е често свързана с ЕN. При 
това болестта се възобновява при последваща бременност или прием на контрацептиви. 
 При нашите пациенти с Erythema nodosum наблюдавахме - еритемни възли, 
различно големи, горещи, болезнени при палпация при 23 болни /100%/, всички 
локализирани по подбедриците. Възлите се появяват след прием на медикаменти при 
всичките 23 пациенти /100%/. Повишена температура-областта на засегнатите стави, 
наблюдавахме при 20 болни /83%/. Болка и оток в коленни или глезенни стави се 
манифестираха при 12 /50%/ от пациентите. Тези данни съвпадат и потвърждават 
данните от литературата. 
 Инфекциозните агенти, причиняващи нодозната еритема, засягат най-често 
дихателните пътища и стомашно-чревния тракт. Обикновено се касае за бактериална 
или гъбична инфекция. От медикаментите най-често етиологична роля играят 
антибиотиците и сулфонамидите. При нас всички изследвани пациенти бяха с 
лекарствено индуцирана Erythema nodosum. Бременността и оралните контрацептивни 
средства също имат отношение към възникване на страданието. 
 Съчетанието на саркоидоза с нодозна еритема е познато като синдром на Löfgren. 
При него се наблюдават още хилусна лимфаденопатия, артрит и преден увеит. Болестта 
на Crohn и улцерозният колит също може да се асоциират с erythema nodosum. 
         При изследваните от нас пациенти наблюдавахме 4 болни (17%) с умерено 
повишени стойности на IgМ-кардиолипиновите антитела, докато I. Каtауаmа и сътр. не 
намират високи нива на кардиолипиновите антитела при болни от Erythema nodosum. 
         Повишени рАNCA имаше при 3 (13%) пациенти, но титрите са много ниски-1:10-
1:20, а повишени сАNCA в титър 1:40 имаше при 1 (4%) пациент. Това ни кара да 
смятаме, че това са остри форми на болестта и няма съпътстващи автоимунни 
страдания. 
         Диагнозата на нодозния еритем при нашите пациенти се базира на клиничната 
картина и хистопатологичните промени − задебеляване на септите на подкожната 
мастна тъкан от възпалителни инфилтрати, които се променят с прогресията на 
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заболяването: отначало едем, хеморагии и неутрофили, а по-късно фиброза, 
гранулационна тъкан, лимфоцити и гигантски клетки. Патогномонично е наличието на 
радиални грануломи на Miescher, които се състоят от малки хистиоцити, разположени 
радиално и образуващи възловидни струпвания, което съвпада и с данните от 
биопсията на нашите пациенти. 
         Паникулит се развива и при някои системни заболявания на съединителната тъкан. 
         Оптималното терапевтично поведение при тази болест налага да се открие 
причинният фактор и да се проведе етиотропно лечение. Ако това е невъзможно, 
прилага се симптоматично лечение. 
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6.  ИЗВОДИ 
 

1. Високите концентрации на ANA и DNA антитела се установяват най-

често при пациенти с дългогодишна анамнеза за системен лупус, с 

многоорганно засягане и васкулит, в активен стадий на болестта. При 

кожните форми тези антитела се доказват по рядко. 

2. ANA се намират по-често при болни със склеродермия и Raynaud. 

3. Sm антителата се установяват при системен лупус васкулит. 

4. Ro антитела при синдрома на Сьогрен са със или без придружаващ 

синдром на Райно. 

5. При лекарствен лупус често срещани са антихистоновите антитела; 

6. рANCA антитела се намират при: васкулити, уртикария васкулит, 

синдром на Райно, системен лупус; 

7. Антитела с/у различни фосфолипиди с висок титър има при системен 

лупус васкулит. 

8. Необходимостта от холистичен (психосоматичен подход) при лечението на 

алергичните болести, в това число на васкулитите, трябва да се счита за 

безспорна. 

9. Клиничната ремисия при пациентите с васкулити до голяма степен е 

свързана с имунологичната ремисия на болестта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

7.  ПРИНОСИ 

 7.1. Приноси с оригинален характер  
 Разработени и внедрени са в диагностичната практика на автоимунните болести 
e психосоматично изследване на болните с уртикария васкулит и съответната терапия - 
проведено наше психосоматично проучване се установи невротична симптоматика 
свързана с повишена тревожност при 87,5% от болните с уртикария-васкулит, а 
депресивност наблюдавахме при 45% от пациентите. Тревожността и депресивността 
са две основни оси на качеството на живот, което е нарушено значително при нашите 
пациенти.Това предполага съчетание на соматотропното с психотропно лечение. 
Последното от своя страна включва също комплексен подход: лечение с 
психофармакологични средства и психотерапия. 

• Направена е комплексна оценка на диагностичната стойност на голям брой 
имунологични показатели, изследваните васкулити. 

• За тълкуване на резултатите е важно не само стойността на антителата антитела 
с/у фосфолипидите, но и класовете на тези антитела; 

• При болните с васкулит на Henoch-Schönlein антифосфолипидните антитела, 
ANCA и RF са от клас IgA. 

• Тромботичните усложнения при лупусно болни с васкулит са свързани 
предимно с антифосфолипидните антитела. 

 7.2. Приноси с потвърдителен характер 
 7.2.1. Изследвахме различни компоненти от хуморалния имунитет при 
уртикария васкулит и сравнихме нашите резултати с тези на утвърдени в тази област 
учени. При нас 100% от болните са с повишени ЦИК. ANCA са повишени при 23%, 
което ни кара да смятаме, че част от болните са с ANCA + васкулит, което от своя 
страна ще наложи и корекции в лечебните схеми при тези пациенти. Установихме и 
повишени нива на IgG, IgA и IgM при 27 % и повишени нива на ASAT и ALAT при 
13% - показатели които до този момент не бяха изследвани от други колективи 
Повишението на серумните ALAT и ASAT не се асоциира с вирусна болест на черния 
дроб, тъй като не бяха доказани никакви вирусни маркери. 

 7.2.2. H-S васкулитът е класически пример на имунокомплексна болест - в 
стените на увредените съдове се отлагат предимно IgA, С3 и пропердин. IgA активира 
алтернативния комплементарен път с последващо нахлуване на неутрофили в тъканите 
и всички следващи прояви на имунологичното възпаление. В нашето проучване 
доминират високите нива на ЦИК, определени и по двата метода, както и високите 
стойности на серумния IgA и в по-малка степен на IgM. Установяването на IgA ANCA 
може да ни насочи към H-S васкулит, особено при наличие на характерната пурпура, 
коремни болки, засягане на ставите и промени в урината. 

 7.2.3.  Ние изследвахме нашите пациенти с лупус васкулит по два метода тъй 
като ЦИК играят значителна роля в патогенезата на лупуса. Смятаме, че образуването 
на антинуклеарните антитела е процес, паралелен на образуването на 
антикардиолипиновите антитела, които обясняват различни прояви на болестта – 
фалшиво положителна Васерманова реакция, церебрална симптоматика, 
многообразните прояви на кожния васкулит, флеботромбозата и други. 

         7.2.4. Тежките форми на лекарствено индуциран лупус обикновено приличат на 
тежка реакция на свръхчувствителност с прояви от страна на кожата, нервната система, 
ставите и мускулите.Част от наблюдаваните и описани болни вероятно не са с чист 
лекарствено предизвикан лупус, а са с лекарствено свързани автоимунни прояви. 
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 7.2.5. От медикаментите най-често при Erythema nodosum етиологична роля 
играят антибиотиците и сулфонамидите. При нас всички изследвани пациенти бяха с 
лекарствено индуцирана Erythema nodosum. Бременността и оралните контрацептивни 
средства също имат отношение към възникване на заболяването. При изследваните от 
нас пациенти наблюдавахме 4 болни (17%) с умерено повишени стойности на IgМ-
кардиолипиновите антитела, докато I. Каtауаmа и сътр. не намират високи нива на 
кардиолипиновите антитела при болни от Erythema nodosum (8). Повишени рАNCA 
имаше при 3 (13%) пациенти, но титрите са много ниски -1:10-1:20, а повишени сАNCA 
в титър 1:40 имаше при 1 (4%) пациент. Това ни кара да смятаме, че това са остри 
форми на болестта и няма съпътстващи автоимунни страдания. 

 7.2.6. Нашите данни показват, че при болните със синдрома на Raynaud ANA се 
установяват във висок титър в - 30% от случаите. Възможно е при част от тези болни 
вече да е налице съединителнотъканна болест, тъй като при част от тях се установяват 
както клинични, така и имунологични данни за лупус или склеродермия. Спектърът на 
ANA, установен от нас при болни със синдрома на Raynaud е по близък до 
склеродермия, отколкото до лупус : един е с RNP антитела, трима със Scl-70, четирима 
с антицентромерни антитела. Все пак комбинацията между положителни ANA и 
клинични симптоми не е достатъчна да се дефинира определена автоимунна болест. 
Може би тези болни са все още в ранен стадий на нарушен имунитет и по-нататъшното 
наблюдение ще бъде от полза за изясняване на вида колагеноза, който те ще развият за 
различно дълъг период от време. Данните от литературата по този въпрос са 
противоречиви. Може би е по-уместно в тези случаи да се обсъжда понятието “непълна 
съединителнотъканна болест”. Клиничните и лабораторните данни за 
антифосфолипиден синдром (АФС) при болни с феномена на Raynaud и положителните 
антикардиолипинови антитела показват, че основни симптоми при тези болни са 
ливедо и промени по дисталните фаланги (некрози и улцерации). В подкрепа на 
участието на антикардиолипиновите антитела в патогенезата на съдовата увреда са 
данните на някои автори за промените в оксидираните липопротеини, както и 
променените стойности на тези антитела при болни със синдром на Raynaud и 
склеродермия (130). Възможно е обаче антикардиолипиновите антитела да са вторичен 
феномен и да не участват във формирането на АФС при тези болни, както и да са 
формирани на ранен стадий от развитието на синдрома на Raynaud, преди проявата на 
класическите клинични признаци на АФС. 

 7.2.7. Няма специфичен имунологичен маркер за синдрома на Аdamantiades – Behçet. 
Има единични съобщения за промени в имуноглобулините, фракциите на комплемента, за 
позитивни ANA и ANCA антитела (196;223). Съществуват и публикации на връзка между 
положителните антифосфолипидни антитела и тромботичните лезии при тези болни. 
Всички изследвани наши пациенти са HLA B-5 позитивни (11 болни – 100%). Ясно е, че 
необходимостта от HLA типизация при точната диагноза е от голямо значение и ние я 
препоръчваме. Ролята на кардиолипиновите антитела при синдрома на Behçet се обсъжда в 
контекста на връзката между антифосфолипидния синдром и честите прояви на тромбози 
при тези болни. Въпреки всичко ние препоръчваме изследването на антикардиолипинови 
антитела като важен прогностичен и диагностичен маркер при всички пациенти със 
синдрома на Behçet. Нашите данни показват, че при част от болните се позитивират, макар 
в нисък титър ANA - при 4 от 11 болни/ 36%/. Ние открихме ACL антитела от клас IgG при 
двама болни (11%), антикардиолипинови антитела от клас IgM наблюдавахме при 6 болни 
(54.5%) със синдром на Behçet. Само двама от пациентите с IgG - ACL имаха дълбоки 
съдови тромбози. 1/3 от пациентите на други автори са с артериални или венозни тромбози 
също. 

 7.2.8.Направен е имунологичен профил на пациентите с проследените васкулити. 
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