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Цел: При лупусния нефрит (ЛН) се откриват патологично значими автоантитела срещу компоненти
на системата на комплемента. Автоантителата срещу негативния регулатор на комплемента
Фактор H (Factor H, FH) са характерни за пациенти с aHUS, където се свързват с делеция на
CFHR1 (Complement Factor H Related 1) гена. Понастоящем има данни за протективна роля на
анти-FH при ЛН, но тяхната честота и значимост са все още слабо проучени. Целта на нашето
изследване беше да се скринира ЛН кохорта за анти-FH автоантитела и FHR1 делеция и да се
оцени тяхната връзка с маркери за активност на заболяването.
Материал и методи: 60 пациенти с биопсично доказан ЛН и 26 здрави доброволци бяха
изследвани за автоантитела срещу компоненти на комплемента - FH, пропердин, C1q и C3 чрез
ELISA. Western blot анализ за доказване на CFHR1 делеция беше извършен. Статистически беше
оценена асоциацията между анти-FH антителата и клинико-патологичните маркери за активност на
ЛН.
Резултати: Анти-FH бяха детектирани в ниски нива при малък брой пациенти с ЛН - 11.7% (7/60) и
връзка с CFHR1 делеция не беше установена. Нивата на анти-FH показаха умерено значими
корелации с титрите на AНA, анти-dsDNA, нивата на анти-С3 и наличието на активен уринарен
седимент. Повишените анти-FH нива се асоциираха значимо с наличието на ендокапилярна
пролиферация и с индекса на хистологична активност при пациентите.
Заключение: Нашите резултати показаха, че анти-FH автоантителата корелират с хистологичната
и имунологичната активност на ЛН, но поради ниската си честота в плазмата, те не изглеждат
подходящ биомаркер за рутинни лабораторни изследвания при пациенти с ЛН.
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