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ОТЧЕТ
На Управителния съвет за дейността
на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“
през 2013 година

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО
1. Членство
В сдружение „Асоциация по клинична имунология“ членуват 67 лекари и
специалисти с немедицинско образование, разпределени както следва:
– 42 лекари със специалност клинична имунология
– 5 биолози със специалност лабораторна имунология
– 2 лекари, работещи в областта на клиничната имунология
– 3 биолози, работещи в областта на клиничната имунология
– 15 специализанти по клинична имунология и лабораторна имунология.
Анализът на членския състав на Сдружението показва, че 87,5% от лекарите
със специалност клинична имунология са членове на БАКИ и 50% от специалистите по лабораторна имунология са членове на БАКИ. Новоприетите членове
през отчетния период са 3. По решение на УС членският внос от 2014 година
за членове под 35- и над 65-годишна възраст ще бъде 30 лева.
2. Интернет страница
През отчетния период:
• извършване ежедневен преглед на електронната поща на Асоциацията;
• публикуване на информация за научните форуми през отчетната 2013
година.
3. Проведени заседания на УС на Асоциацията по клинична
имунология
През отчетния период са проведени 6 заседания на УС – 07.05.2013;
07.06.2013; 10.09.2013; 18.10.2013; 04.12.2013; 10.12.2013; 17.12.2013. Две от
тях са проведени съвместно с членовете на Експертния съвет по имунология
поради сходните проблеми за обсъждане. Протоколите от заседанията са в
Протоколната книга на Сдружението. И тази година поради динамиката на
промените в здравната сфера се наложиха допълнителни спешни телефонни и
електронни обсъждания на конкретни въпроси с голяма част от членовете на
Асоциацията, които дадоха ценни и конструктивни становища.
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4. Проведени конференции
4.1. Работна среща по проблемите на трансплантацията на хемопоетични стволови клетки – 21.03.2013, Сандански, организиранa съвместно
с Българското медицинско сдружение по хематология.
Участваха 40 имунолози и хематолози, работещи по ТХСК. Разгледаха се
имуногенетичните и клинични аспекти на ТХСК от водещи български специалисти. Направи се анализ на резултатите от трансплантационната дейност у
нас. Изказваме сърдечна благодарност на проф. М. Генова за ползотворното
сътрудничество между двете сдружения и за добрата организация на срещата.
4.2. Национална конференция по клинична имунология „Имунологията за по-добро здраве“, 25–26 април 2013 г., Старозагорски минерални бани,
организирана съвместно със Секция „Имунология“ към Съюза на учените в
България и Секция „Имунология“ на Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Конференцията беше посветена на Международния
ден на имунологията – 29 април. Отбеляза се също така и световната седмица
на ПИД, като мотото тази година беше откритията във фундаменталната и клинична имунология да достигнат не само до всички лекари, но до по-широката
публика, до всеки един член на обществото.Участваха имунолози и педиатри.
В програмата бяха представени съвременни насоки в развитието на клиничната
имунология – имунопатогенеза, имунодиагностика и имунотерапия на имунообусловените болести. Водещи специалисти изнесоха доклади върху актуални
аспекти на клиничната имунология в областта на алергиите, злокачествените
заболявания, автоимунните болести и имунодефицитите. В Научната сесия се
представиха експериментални разработки и клинични случаи. Сърдечна благодарност на доц. Халачева, доц. Славов и техния екип за добрата организация
на конференцията.
4.3. Научна сесия „ПИД-експертни центрове в България“ в рамките
на 4-ата национална конференция за редки болести и лекарства сираци,
13–14.09.2013 г., Пловдив. За 4-та поредна година Националният форум за редки
болести и лекарства сираци фокусира интереса на български имунолози, педиатри,
генетици върху първичните имунодефицити – редките имуномедиирани болести.
На 14 септември 2013 г. в новотел „Пловдив“, в рамките на Конференцията, се
проведе научната сесия „ПИД – експертни центрове в България“. Над 50 присъстващи участваха със съобщения, въпроси, предложения и дискусии. Основните
насоки в дискусията бяха: 1) необходимостта от скрининг за ПИД в неонаталния
период и ранна детска възраст; 2) предложение за допълване на съществуващите
клинични процедури със системно лечение на ПИД (за 24 ч.) и създаване на нова
за диспансерно наблюдение на ПИД; 3) консенсус за ваксинации при пациенти с
ПИД; 4) разширяване на реимбурсираните от НЗОК изследвания в доболничната
помощ на имунологичните показатели за ПИД (определяне на субкласове имуноглобулини и С1-естаразен инхибитор); 5) осигуряване на достъп на болните с
ПИД до терапия с интерферон-гама и GM-CSF.
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4.4. Национална конференция на тема „Развитие на трансплантацията на стволови клетки в РБългария – настояще и бъдеще“, 12–14.12.2013,
Велинград
Конференцията имаше за цел да запознае участниците с резултатите от
изпълнението на „Националната програма за развитие на трансплантацията на
стволови клетки в РБългария 2007–2013“ с най-новите постижения и бъдещи
насоки в стволовоклетъчната терапия и регенеративната медицина. Гост лектори
бяха проф. Dominique Charron (Париж), Raina Derin (Париж) и проф. Andreas
Papassavas (Гърция). Провеждането £ допринесе за очертаване на перспективите
и конкретни действия за по-нататъшно развитие на тази дейност в България. В
приятна неформална обстановка споделиха опит и обмениха нови идеи хематолози, имунолози, трансфузиолози и други специалисти от България и чужбина,
работещи по проблема трансплантация.
4.5. 8-ма конференция за качеството в имунологията, 12–14.12.2013,
Велинград
В програмата на 8-та национална конференция за оценка на качеството в
имунологията бяха включени три доклада, в които бе направен анализ и оценка
на резултатите от схеми 1 и 2 (А, Б, В, Г) на хуморалния имунен отговор и схеми 4 (А, Б, В) за имунофенотипизиране за 2012 г., както и насоките за бъдещо
развитие на ВОК по имунология. Резултатите от схема 3 (HLA-B27) бяха представени и на Annual Balkan EPT EFI region 8 meeting в Белград, 30.11.2013 г.
4.6. Започна подготовката на IV национален конгрес по имунология през
2014 година съвместно със Секция „Имунология“ при СУБ. Съставен е организационен комитет, определни са датата и мястото на провеждане: 2–5 октомври
2014, хотел „Мираж“, курортен комплекс „Слънчев ден“, Варна. Уточнени са
тематиките и някои от гост-лекторите.

ІІ. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Излезе от печат брой 6 на годишника на БАКИ, в който е представена
дейността на БАКИ през 2012 година. Публикувани са доклади, изнесени на
конференции, проведени през 2012 година, подробна информация за проведените от БАКИ работни срещи и конференции.
ІІІ. ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
Външната оценка на качеството е една от важните дейности на БАКИ.
През 2013 г. са проведени всички предвидени схеми за ВОК по имунология,
както следва:
Схема 1 за определяне на имуноглобулини (Г, А, М, Е), С3 и С4 фракции
на комплемента, СРП – 2 цикъла с по 3 проби;
Схеми 2А (АНА и анти-ДНК антитела), 2Б (ЕНА антитела); 2В (АНЦА) – 1
цикъл с по 3 проби; 2Г – антикардиолипинови, и β2-GP антитела – 1 цикъл с
по 2 проби;
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Схема 3 – определяне на HLA-B27 – 1 цикъл с 5 проби.
Беше организирана и проведена нова схема – 2Д – анти-CCP антитела и
РФ, в която взеха участие 15 лаборатории.
Във ВОК за показателите на хуморалния имунен отговор за 2013 г. са
участвали 23 лаборатории.
В качествения контрол за определяне на HLA-B27 са участвали 19 лаборатории (от България – 11, и от Балканския регион (Гърция, Сърбия, Румъния,
Македония и Турция – 8).
Всички цикли са проведени съгласно предвидения проектографик, с изключение на схема 3, която се проведе през ноември. Причината е, както до сега,
участието на страни от Балканския регион и комбинирането £ със схемата за
детекция на алоантитела за тези участници. Допълнително имаше затруднения
и при осигуряване на контролни материали за HLA-B27. При провеждане на
ВОК през 2013 г. продължи да съществува проблемът с количеството контролни материали, дължащ се на ограничения в максималния брой проби, които
INSTAND може да предостави. Ето защо, освен за схема 2А, организаторите
през тази година използваха собствени проби и за схеми 1, 2Б и 2В.
През 2013 г. ВОК по флоуцитометрия включваше обичайните схеми
и показатели:
Схема 4A: Определяне на процент и абсолютен брой на лимфоцитни популации, 11 контролирани показателя;
Схема 4Б: Определяне на процент и абсолютен брой на лимфоцитни популации в проба с нисък брой CD4 лимфоцити, 10 контролирани показателя;
Схема 4В: Определяне на процент и абсолютен брой на стволови (CD34+)
клетки, 4 показателя.
Броят на участващите лаборатории по схеми беше съответно 16, 8 и 8, което
е с по една лаборатория по-малко в трите схеми. Тенденцията от последните
години, 28 (2010), 32 (2011), 35 (2012), 32 (2013), отразява постепенното насищане на диагностичната мрежа с флоуцитометрично оборудване. Водещ център
остава София с 10 диагностични лаборатории. В схема 4А 100% от участията са
успешни (познати са повече от 8, или >80% от показателите). Седем участника
имат по една грешка за процент и/или абсолютен брой; само една лаборатория е
с 2 грешки, за АБ. Най-проблематичен показател остават активираните Т-лимфоцити (% HLA-DR+CD3+), където отклоненията достигат 46%. Любопитно е, че
отклоненията са еднопосочни (над горна референтна граница). От друга страна,
грешките за АБ в схеми 4А и 4Б значително са намалели (1,8% срещу 3% за
2012 г.), което отразява широкото навлизане на директния метод за определяне
на АБ, в съответствие с осъвременената апаратура (75% от лабораториите в
сравнение с 50% през 2012). В схема 4Б има 100% успеваемост, като процентът
на грешки е значително по-нисък: само една лаборатория по един показател за
АС. В тази схема участват по-прецизните лаборатории, с опит в работата с нисък брой клетки. В схема 4В 7 от 8-те участника имат 100% познати резултати,
с много малък коефициент на вариация. Този факт отразява натрупания през
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последните години опит на лабораториите, занимаващи се пряко с това отговорно измерване. Една лаборатория е дала абсолютно несъответни резултати
(в пъти) и не е получила сертификат.

–

–

–

–

–

IV. МЗ-НРД-БЛС
Медицинският стандарт „Клинична имунология“ се преработи съгласно
инструкциите за актуализиране на Министерство на здравеопазването
от работна група (Заповед № РД-09-197/01.08.2011.) Претърпя корекции
след обсъждане с членовете на БАКИ. Беше одобрен от комисия в МЗ на
05.12.2013. Предстои да се качи на сайта на МЗ, като проектонаредба. На
същото заседание беше приет и медицински стандарт „Имунологична
подготовка за трансплантация на органи, тъкани и клетки“, актуализиран съгласно EFI стандарта.
Клинична пътека № 306 „Първични имунодефицити“ е включена в
Наредба № 40 на МЗ от 01.03.2013 и от м. март се изпълнява успешно
в клиниките на УМБАЛ „Александровска“ – София, и УМБАЛ „Св.
Георги“ – Пловдив. Преминали са над 50 хоспитализации на деца и
възрастни.
В проекта за Наредба № 38 от 2004 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна
каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от
2004 г., изм., бр. 111 от 2004 г., изм., бр. 6, 63 и 102 от 2005 г., изм., бр.
60 от 2006 г., изм., бр. 100 от 2010 г., изм., бр. 13 от 2011 г.) в Приложението към член единствен са включени първичните имунодефицити. В
Приложение 1 на ПЛС са включени Octagam, Gammanorm и Ruconest
от 01.01.2013, а от 01.09.2013 – Berinert, което позволи пациентите да
получават регулярно заместителна терапия.
Допълнения и промени в Наредба № 40:
Отново е изпратен доклад за включване на разширен набор от високоспециализирани изследвания към пакет „Имунология“. В резултат в
проектонаредба № 40 са направени следните промени:
2. В раздел II „Специализирани и вивокоспециализирани медицински
дейности по специалности“, в подраздел „Имунология“:
а) наименованието на подраздела се изменя така: „Клинична имунология“
б) в част „Специализирани изследвания“ се създават т. 7, 8 и 9: „7.
Определяне на Anti-ТРО. 8. Изследване на С-реактивен протеин. 9.
Изследване на ревматоиден фактор“.
Предложението от имунолози и педиатри за разработване на две клинични процедури: „Лабораторна диагноза на ПИД“ и „Заместително
лечение на ПИД“ се обсъдиха в БЛС и НЗОК. Прецени се, че на този
етап няма условия за тяхното приемане.
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–

Включване на нови лекарства за лечение на ПИД в Приложение №1 на
ПЛС предстои да се обсъжда през 2014 г.

V. ВРЪЗКИ С ДРУГИ СХОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
• Участие на проф. Алтънкова като отговорник от Асоциацията за
връзките с международните организации и представител за България
в Секция „Лабораторна медицина“ на UEMS – 26 и 27 април 2013 в
Щутгарт, Германия, и 25 и 26 октомври 2013 г. в Измир, Турция, където
са дискутирани следните въпроси:
• Как да се разшири представителството на нови държави и специалности
в Секцията по лабораторна медицина;
• Да се предлагат материали за новия уебсайт.
Проф. Алтънкова е предоставила в БАКИ подробни доклади за участието си.
Участието на наш представител в заседанията на UEMS позволява добра
информираност, създаване на важни за нашата имунологична общност контакти и възможност за пълноценно участие на БАКИ, респективно на България,
в работата на UEMS. В резултат на това проф. Алтънкова изготви и представи
пред имунологичната общност дневник за лабораторна подготовка и план за
проверка на придобитите знания на специализантите по клинична имунология и
лабораторна имунология, хармонизирани с тези на UEMS. Дневникът и другите
разработени от проф. Алтънкова документи се одобриха принципно от членовете на БАКИ и ще влязат в актуализираните учебни програми по клинична
имунология и лабораторна имунология.
БАКИ е активен член на СБМД (проф. Е. Наумова е член на Управителния
съвет); ISAC (проф. Хр. Тасков е представител за България); Национален алианс
по редки болести и други.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Управителният съвет на БАКИ счита, че заложеното в
програмата за дейността на Сдружението за 2013 година е изпълнено. В резултат
на направения задълбочен анализ на настоящето и бъдещо развитие на нашата
общност са набелязани следващи стъпки, които да залегнат в програмата за
2014 година.
ОБОБЩЕНИЕ ЗА ЧЕТИРИГОДИШНИЯ МАНДАТ НА УС:
През четиригодишния мандат на УС на БАКИ е извършено следното:
• Увеличен е броят на членовете от 41 на 67; броят лекари със специалност
„Клинична имунология“ е нараснал с 8; 15 специализиращи млади хора.
• Имунологичната общност е разпозната от МЗ, НЛС, НЗОК и в резултат
на това:
– В Наредба № 38 са включени първичните имунодефицити;
– Клинична пътека „Лечение на доказани първични имунни дефицити“
е включена в Наредба № 40 под № 306;
– В позитивния лекарствен списък са включени Имуновенин Интакт,
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Octagam, Gammanorm, Ruconest и Berinert, позовляващи регулярно
лечение на болните с ПИД;
– Установена е тясна колаборация с Националната програма за редки
болести. Разработени са съвместни критерии за ПИД експертни центрове у нас.
• Разработена е Национална система за ВОК по имунология, обхващаща
всички рутинни имунологични изследвания, което подобри качеството
на имунологичните тестове и позволи на имунологичните звена да
сключват договори с НЗОК.
• Актуализирани са медицински стандарти „Клинична имунология“ и
„Имунологична подготовка за трансплантация на органи, тъкани и
клетки“.
• Тясната колаборация със секцията по имунология при СУБ позволи
съорганизиране на националните конгреси по имунология и ежегодно
честване на Деня на имунологията.
• Участие в работата на UEMS.
• Отпуснати са стипендии с цел подпомагане на професионалното развитие и изявява на членове на Сдружението в национални и международни научни форуми.
• Проведени са 17 конференции с различна тематика и с участието на
различни специалисти, което подобрява значително взаимодействието
ни с другите специалности.
Особено ползотворна беше тясната ни колаборация с Българското медицинско сдружение по хематология и Българската педиатрична асоциация.
В резултат на това се разработиха:
– Консенсусни препоръки за имунофенотипизиация чрез флоуцитометрия
в онкохематологията, публикувани в годишника на БАКИ, 2011 год.;
– Определени са референтни граници при български жени на процента и
абсолютния брой на НК клетъчна субпопулация CD3-56+16+ в периферна
кръв, публикувани в годишника на БАКИ, 2010;
– Критерии за започване и продължаване на лечението с гамаглобулин и
С1 естеразен инхибитор (Наредба № 38, качено сайта на НЗОК);
– Алгоритъм за лечение на ПИД, алгоритъм за имуномодулиращо лечение
на реципиенти за органна трансплантация, алгоритъм за диагностика и
лечение при безплодие и нарушения на бременността с автоимунен компонент, в приложение към медицински стандарт „Клинична имунология“;
– В процес на подготовка са и препоръки за диагноза на ПИД.
• Добро финансово състояние, позволяващо осъществяване на дейностите.
УС благодари на всички членове на сдружението за активната и ползотворна работа през четиригодишния отчетен период от създаване на БАКИ за
повишаване и утвърждаване авторитета на Българската асоциацията по клинична имунология.
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Специална благодарност на инж. Д. Маринова за участието в организационната дейност на Асоциацията като неформален неин член.
Пожелаваме на новото ръководство да продължи положителната тенденция в развитието на Сдружението и поддържане на авторитета на Българската
асоциация по клинична имунология в национален и международен план с оглед
проспериране на клиничната имунология в РБългария.
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ПРОГРАМА
за дейността на сдружение
„Българска асоциация по клинична имунология“
през 2014 година
1. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1.1. Провеждане на заседание на УС на 3 месеца, а при необходимост почесто.
1.2. WEB страница на БАКИ
• През 2014 г. ще продължи отразяването на дейността на БАКИ, в т.ч.
информация за национални и международни форуми в областта на
имунологията, трансплантологията, печатни издания и други новини.
• Ще се публикува информация, насочена към младите специалисти,
желаещи да специализират и да придобият специалност в България,
както и информация за награди и стипендии за участие в национални
и международни форуми.
• Ежедневно проверяване на електронната поща.
1.3. Набиране на нови членове.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Издаване на годишник, 7-ми брой, на Асоциацията с информация за
проведените курсове и конференции през 2013 година.
2.2. Продължава публикуването на материал за История на имунологията
в годишника.
2.3. Публикуване на препоръчителните aналитични принципи за извършване на имунологични изследвания и диагностично-лечебните алгоритми.
3. ВОК
• Продължаване на схемите:
Схема 1 за определяне на имуноглобулини (Г, А, М, Е), С3 и С4 фракции
на комплемента, СРП – 2 цикъла с по 3 проби;
Схеми 2А (АНА и анти-ДНК антитела), 2Б (ЕНА антитела); 2В (АНЦА),
2Г – антикардиолипинови и β2-GP антитела – 1 цикъл с по 2 проби; 2Д-CCP6,
РФ-1 цикъл с по 2 проби;
Схема 3 – определяне на HLA-B27 – 1 цикъл с 5 проби;
Схема 4 – флоуцититометрични изследвания, включващи нови показатели.
• Включване на нови параметри – IGRA тестове, анти-ТРО, анти-Тg
антитела.
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4. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Национален конгрес по имунология, 2–5 октомври 2014 г., Слънчев
ден, Варна, организиран съвместно със секция „Имунология“ към СУБ.
4.2. Честване на Международния ден на имунологията, 29 април 2014, и
седмицата на ПИД 22–29 април 2014 г.
4.3. 9-а национална конференция за оценка на качеството в имунологията,
м. декември 2013 год. Очакват се предложения за тема и място.
5. ВРЪЗКИ СЪС СХОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТИЕ НА ПРОФ.
АЛТЪНКОВА В СРЕЩА НА UEMS ПРЕЗ 2014 г.

–
–

6. МЗ – НЗОК – БЛС
Предложение за включване на клинични процедури към Наредба № 40
за диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на пациенти с ПИД;
Предложение за включване на нови лекарства за лечение на ПИД в
нормативните документи за реимбурсация.

7. НАГРАДИ И СТИПЕНДИИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И
МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ
– Стипендии за участие в национални форуми;
– Награди за постери;
– Стипендия за участие в международни форуми; краткосрочни специализации в чужбина.

ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2013
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
В РБЪЛГАРИЯ – РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
E. Наумова1, Л. Куин1, М. Иванова1, Б. Аврамова2, М. Йорданова2,
С. Михайлова1, А. Михайлова1, Г. Арнаудов3, Г. Михайлов3,
П. Ганева3, В. Върбанова3, Д. Маринова, Д. Константинов2,
Д. Бобев2
Клиника по клинична мунология, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София;
2
СБАЛДОХЗ, София; 3НСБАЛХЗ, София

1

ЦЕЛ
Увеличаване на възможностите за намиране на подходящи алогенни донори
за пациенти, чието лечение може да се осъществи ефективно чрез трансплантация на стволови клетки и повишаване на достъпа на пациентите до този вид
терапия.
Повишаване на икономическата ефективност чрез осигуряване на извършването на трансплантацията в страната вместо в чужбина, както и възможност
за връщане на болния към нормална социално-икономическа активност.
РЕЗУЛТАТИ
В УМБАЛ „Александровска“ е разкрита ефективно функционираща съвременна структура Национална публична донорна банка на стволови клетки
и костен мозък за промоция, вземане, експертиза, обработка, съхраняване и
предоставяне на стволови клетки от пъпна връв с високо качество за алогенна
трансплантация;
Заповед № РД-09-397/21.07.2009 на министъра на здравеопазването в
изпълнение на чл. 10а от Закона за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на тъкани, органи и клетки, обн., ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г.
Български регистър на донори на костен мозък
• Създаден през 2002 г. в Централна лаборатория по клинична имунология при УМБАЛ „Александровска“:
– от 1998 г. – Акредитирана към Европейската федерация по имуногенетика – EFI;
– от 2000 г. – Определена за Национална референтна лаборатория.
• Член на Bone Marrow Donors Worldwide от август 2005 г.
• Позволява търсене на донори за българските пациенти сред повече от
22 милиона доброволни донори и над 500 000 единици пъпна връв от
цял свят във всеки един момент.
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Над 22 милиона доброволни донори от 54 страни в WMDA

WMDA Annual Report 2012

Нарастване на броя на предоставените за трансплантация стволови клетки

Общ брой трансплантирани през 2012 г. – 21 343

Български регистър на донори на костен мозък – фактори, стимулиращи
увеличението на броя донори:
• Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови
клетки в Република България 2007–2013 г.
– разработване на национална стратегия за организация и координация
на дейностите по промоция, вземане, експертиза, обработка и предоставяне за присаждане на генетично най-подходящи стволови клетки;

17

ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2013

• Активно привличане на пациентски организации – Българско сдружение „Лимфом“;
• Кампании за набиране на донори за даден пациент;
• Създаване на донорска мрежа на територията на цялата страна:
– Университетски медицински центрове – София, Пловдив, Варна и
Плевен
– Лаборатории „Рамус“ в цялата страна, осигуряващи прием на донорите
– Куриерска фирма DHL, предоставяща безплатна услуга за транспортиране на пробите.
Български регистър на донори на костен мозък
Общ брой – 1851 (септември 2013)

average age – 34.9 ± 7.6

average age – 32.7 ± 8.5

Търсене на донори за български пациенти
Брой на запитванията – 405 (2005 – ноември, 2013)
Брой на търсенията в зависимост от диагнозата
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Търсене на фамилен и нефамилен донор 2005 – ноември 2013 г.

Търсене на донори от българския регистър за пациенти от чужбина
Брой на запитванията – 49

Потенциално съвместими – 4

ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2013

Oбщ брой единици пъпна връв, регистрирани в WMDA

71% от единиците пъпна връв са трансплантирани в рамките
на страната през 2012 г.

Общ брой трансплантирани: 2012 г. – 3913
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ВЕРОЯТНОСТ ЗА НАМИРАНЕ НА 10/10 СЪВМЕСТИМ ДОНОР
(HLA-A/B/C/DRB/DQB1)
Висока: 100% вероятност (в рамките на 6 седмици)
Средна: 50 % вероятност (ако не се намери донор, съвместим 10/10 при
тестуване на 5–8 донора, препоръчва се да се приеме донор, съвместим 9/10)
Ниска:
<1 % вероятност (препоръчва се да се приеме донор, съвместим 9/10)
Разпределение на вероятността за намиране на съвместим донор
за реципиенти (n= 1244) в периода 2002–2011 година

ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2013
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Време за намиране на съвместим донор при пациенти с различна степен
на вероятност за периода 1.1.2010 – 31.08.2012 г.

Време за намиране на съвместим донор при български пациенти
в зависимост от HLA генотипа

Алгоритъм за търсене на съвместим донор за българските пациенти
1. Пациенти с 2 чести хаплотипа – висока вероятност за намиране на
неродствен донор, съвместим 10/10.
2. Пациенти с 1 рядък хаплотип – при спешност приемане на частично
съвместим донор – 9/10.
3. Пациенти с 2 редки хаплотипа – малка вероятност за намиране на
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напълно съвместим донор, приемане на донор с повече от 9/10 несъвместимости или стволови клетки от пъпна връв
4. Пациенти от етническите малцинства – търсене на донор в разширената
фамилия.
РЕЗУЛТАТИ
• Ефективното изпълнение на националната програмата допринесе за
повишаване броя на трансплантациите на ХСК в България от съвместими алогенни донори:
– До 2007 г. – 38 алогенниТР (8 нефамилни)
– След 2007 г. – 70 ТР (29 нефамилни).
ПЕРСПЕКТИВИ
• Национална мрежа за набиране на донори – положително въздействие
върху общественото мнение за доброволно и безвъзмездно донорство
• Минимум 5000 характеризирани донора в BBMDR
• 5000 eдиници кръв от пъпна връв, годни за трансплантация, съхранени
в Националната публична банка
• Акредитиране на Българския регистър и Банката за кръв от пъпна връв
от WMDA, NetCord и FACT
• Организиране на Национална система за оценка на качеството в събирането, експертизата, преработването, съхраняването и отдаването на
стволови клетки за алогенна трансплантация
• Увеличаване на възможностите за намиране на подходящ алогенен донор в страната и извършване на трансплантацията у нас – повишаване
на икономическата ефективност
• Национална програма (2014–2020), която да обединява и координира
различните институции за осигуряване на достатъчен брой клетки с
добро качество и тяхното трансплантиране съобразно международните
стандарти за стволовоклетъчна трансплантация
• Работна група, създадена от МЗ.

ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2013
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РОЛЯ НА TH17 ЛИМФОЦИТНАТА СУБПОПУЛАЦИЯ
ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Цветелина Великова1, Искра Алтънкова2
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
гр. София – Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология –
МУ София
2
Университетска болница „Лозенец“ – СУ – МФ
1

Т-лимфоцитите, и по-специално CD4+ T-хелперните клетки (CD4 Тh), са
основни регулатори на имунните отговори при възпалителните болести. През
1986 г. Mosmann and Coffman представят концепцията за различните типове Тхелпърни клетки, базираща се на цитокиновата им продукция [1]. Според тяхната
парадигма Th1 лимфоцитите, които активират макрофагите и са високоефективни в изчистването на интрацелуларните патогени, се свързват с действието
на IL-12 и IFN-g [2]. За разлика от тях, Th2 лимфоцитите, чиято диференциация
е движена от IL-4, са важни за продукцията на антитела и обезвреждането на
екстрацелуларните организми [3–5].
Доскоро Th1-Th2 парадигмата бе една разумна база за обяснение на имунните механизми при инфекциите и автоимунитета. Напоследък се натрупаха
повече данни, че Th1 лимфоцитите не са основните клетки, участващи в патогенезата и прогресията на някои автоимунни болести. Една „нова“ субпопулация
от CD4 Th лимфоцити, която произвежда основно IL-17 и наречени Th17 клетки,
показва критична роля в патогенезата на автоимунни болести, като хроничните
чревни възпалителни заболявания (ХВЧЗ) – болест на Крон (БК), и улцерозен
колит (УК) [6]. Освен при тях, ролята им се спряга и при други заболявания,
като H.pylori-асоцииран гастрит, ревматоиден артрит [7], експериментален автоимунен енцефалит, мултиплена склероза, някои алергични болести, системен
лупус, псориазис, бронхиална астма, отхвърляне на трансплантиран бъбрек,
колорекателен карцином и др. [8, 9].
За Th17 клетките е характерно, че секретират множество цитокини: освен
основния IL-17A (IL-17), още IL-17F, IL-22, IL-6 и TNF-a [10]. Фамилията IL-17
цитокини е представена от голяма гама цитокини – IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL17D, IL-17E (IL-25) и IL-17F [11]. Човешкият IL-17 е гликопротеин с молекулно
тегло 20 kDa. Неговата аминокиселинна последователност е близка до тази на
мишия IL-17, който е идентифициран като антиген 8 – асоцииран с Т-цитотоксичните клетки [12]. Повечето автори съобщават за секреция на IL-17 само от
Т-лимфоцити, предоминантно паметови CD45RO+ клетки [13], но наскоро се
появиха данни, че моноцити и макрофаги могат да секретират IL-17F [14]. IL-17
е плеотропен цитокин, който медиира тъканното възпаление чрез индуциране
на много проинфламаторни цитокини, хемокини, растежни фактори (като IL-
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6, TNF-a, GM-CSF, LIF) и адхезионни молекули [15]. Същевременно IL-17 е
усилване на проинфламаторните отговори на цитокините IL-1β и TNF-α [16].
Освен в патогенезата на някои автоимунни заболявания, Th17 клетките
участват и във физиологични функции в организма. Например те играят съществена роля в защитата на организма срещу гъби и екстрацелуларни бактерии
[17]. Тези функции Th17 лимфоцитите осъществяват посредвством активация
на макрофаги и неутрофили [14]. Бързото иницииране на остър възпалителен
отговор с доминиращо участие на неутрофили е важно особено за епителните и мукозни повърхности. Патогени, които индуцират Th17 отговори, са
основно – от грамположителни: Propionibacterium acnes, а от грамотрицателни – Citrobacter rodentium, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides species, Borrelia
species, Mycobacterium tuberculosis, както и някои гъби, като Candida albicans
[18]. Ролята на Th17-лимфоцитите за справянето с гъбични и екстрацелуларни патогени е доказана при hyper-IgE syndrome. При пациентите с hyper-IgE
syndrome е налице мутация в транскрипционния фактор STAT3, която стопира
възможността за развитие на Th17 отговори [19]. Пациенти с такова нарушение
страдат от рекурентни инфекции с C. albicans и Staphylococcus aureus в белите
дробове и кожата [20].
Както при Th1 и Th2 лимфоцитите, и Th17 клетките нямат специфичен
маркер на повърхността си. Коекспресията на хемокиновите рецептори CCR4
и CCR6 или експресията на CCR2 при отсъствие на CCR5 би могла да бъде полезна при имунофенотипизирането на човешките Th17 клетки [21, 22]. Някои
паметови Т-хелперни клетки продуцират и двата цитокина – IFNγ и IL-17, както
и експресират CXCR3 заедно с CCR4 и CCR6 [23]. Има данни за активиране на
Th17 клетките на място в тъканите – големи клетки в реактивни лимфни възли,
подобни на плазмоцитите, могат да продуцират и IL-17 [24].
В Th17 лимфоцитния сигнален път са намесени много цитокини – както
активиращи, така и ефекторни. Oсновен цитокин в развитието на Тh17 e IL-6.
Той е плейотропен цитокин с различни биологични активности в имунната
регулация, хематопоезата, възпалението и онкогенезата [25]. Заедно с TGF- β1,
IL-6 индуцира Th17 диференциацията от наивни Т-клетки [26]. Има данни, че
IL-21 в комбинация с TGF-β1, подобно на IL-6, може също да инициира Th17
диференциацията [27]. Комбинацията на IL-6 и TGF-β1 индуцира и orphan
nuclear receptors (RORγt), и retinoid-related orphan receptors (RORα), които са
ключови транскрипционни фактори в диференциацията на Th17 клетките [28].
Опростена схема на развитието на Th17 лимфоцитите е показана на фиг. 1.
Членовете на STAT сигналната фамилия осигуряват положителна и отрицателна регулация и в развитието на Th17 лимфоцитите. Докато STAT3 усилва
IL-6 индуцираната експресия и продукцията на IL-17, активирането на STAT1
инхибира развитието на Th17 клетките. Въпреки че IL-6 активира и двата транскрипционни фактора – STAT3 и STAT1, в литературата има данни, че STAT3
активацията е поддържащата, докато STAT1 активацията е потискащата Th17
клетъчно развитие [27]. От друга страна, се предполага, че са необходими и
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допълнителни сигнали, за да се получат напълно функционални Th17 клетки
in vivo [29]. Един от тези цитокини е IL-23, който е хетеродимерен цитокин,
съдържащ общата р40 субединица за IL-12 и р19. Tой има много подобни на
IL-12 функции – индуцира Т-клетъчната пролиферация и продукцията на IFNgamma [30]. Докато IL-12 предпочитано влияе върху наивните CD4+ T-клетки,
IL-23 влияе повече върху паметовите CD4+ Т-клетки [31]. Въпреки началните
съобщения, че за диференциацията и развитието на Th17 лимфоцитите е необходим IL-23 [9], съвсем ясно се доказа, че IL-23R не се експресира върху
наивни Т-клетки и следователно IL-23 не упражнява директно действие върху
тях. Вместо това IL-23, както и TNF-a, действат като сигнали за запазване и
оцеляване на вече диференцирани Th17 лимфоцити [26]. В отсъствие на IL-23
Th17 лимфоцитите могат да произвеждат IL-10. Този цитокин с преобладаващи
потискащи фунцкии може да контролира патогенния фенотип на Th17 лимфоцитите [32]. Друг интересен факт за развитието на Th17 лимфоцитите от наивните
Т-клетки е, че то потенциално може да бъде потиснато от IFNg и IL-4, докато
паметовите Th17 клетки са резистентни на такова инхибиране [33, 34].
Тъй като рецепторът за IL-17 е широко разпространен върху различни видове клетки, счита се, че IL-17 фамилията цитокини са потенциални медиатори
на възпалителни отговори в различни тъкани. Функционални проучвания върху
оста IL-23/ IL-17, направени при животински модели, както и oт генетични изследвания при хора, показват ролята £ при хроничните възпалителни процеси
при червата [35]. Постепенно се разкриват нови механизми на острото възпаление в белия дроб, кожата и червата към „опасни“ сигнали [35, 36]. Незабавното
активиране на каскадата IL-23/ IL-17 води до привличане на неутрофили, които
отделят кислородни радикали и други медиатори срещу микробната инвазия.
Ролята на IL-23 се проучва интензивно, тъй като оста IL-23/ IL17 e основна в
патогенезата на БК [37], което разкрива допълнителни възможности за проучване и развитие на нови терапевтични стратегии [38]. Има данни, че IL-23
амплифицира имунологичните отговори на Th17 клетките в червата [36, 37].
Други автори споделят резултати за по-скоро протективна роля на IL-17A и
IL-22, отколкото увреждаща червата [37, 39].
Fujino и сътрудници през 2003 г. изследват експресията на IL-17 в чревни
биопсии и серуми на пациенти с гастроинтестинална патология – УК, БК, инфекциозен колит, както и здрава чревна тъкан. Като резултат те не установяват
експресия на IL-17 в нормална мукозна тъкан, инфекциозен или исхемичен колит.
При пациенти с УК и БК обаче е установена локално повишена продукция на
IL-17 от CD4+ T лимфоцити и CD68+ моноцити [39]. Това се подкрепя и от изследвания за IL-17 mRNA експресията – такава не е установена в здрава мукоза,
а е повишена във възпалена чревна лигавица [40]. Съответно IL-17 в серума на
пациенти с УК и БК е сигнификантно повишен в сравнение със здрави лица и
такива с инфекциозен или исхемичен колит. Авторите правят заключения, че
експресията на IL-17 при ХВЧЗ се асоциира с нарушен имунен отговор в интестиналната мукоза и корелира с активност на заболяването [39]. Тези резултати са
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потвърдени и чрез имунохистохимичните наблюдения, които показват, че броят на
IL-17+ клетки във възпалената лигавица е сигнификантно повишен в лигавицата на
пациенти с БК. Полезността на серумният IL-17 изглежда неясна и са необходими
повече пациенти, които да бъдат изследвани. По отношение на взаимовръзката
серумно ниво на IL-17 и болестна активност, данните от проучванията, дали има
зависимост между тях или не, са противоречиви [6, 41].
Редица проучвания се фокусират върху цялостно променената цитокинова
секреция в мукозата на гастроинтестиналния тракт, особено на проинфламаторни цитокини и хемокини, като IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-12, IL-16, IL-18,
IFNγ, Eotaxin и MIF (macrophage inhibitory factor) и други [42]. Има проучвания,
фокусирани върху повишената продукция на IL-12 и IL-23 при пациенти с БК,
както и че терапия с моноклонални антитела срещу общата им субединица p40
може да бъде полезна при тези пациенти [43].
Още една субпопулация Т-клетки, реципрочна на Th17 лимфоцитите,
се изследва интензивно в последните години – T-регулаторни клетки (Treg).
Treg (CD4+ CD25+/-FoxP3) са функционално обособена субпопулация на
лимфоцити, замесени активно в поддържането на периферния имунологичен
толеранс (включително в червата) и в превенцията на автоимунните болести.
Диференциацията на Тreg е противоположна на тази на Th17 клетките (фиг. 1).
TGF-β1 участва в диференциацията и на Th17, и на Treg субпопулациите [10]. В
присъствието на IL-6 обаче равновесието между Th17 и Treg е нарушено – Th17
диференциацията превалира, а развитието на Тreg е потиснато, което води до
провъзпалителни феномени [10, 44]. Балансът между Th17 и Treg е критичен за
имунната хомеостаза в целия организъм, особено при ХВЧЗ. Това дава надежди,
че потискането на активността на IL-6 може да повлияе на баланса между Th17
и Treg и да облекчи автоимунните симптоми.
Знанията върху субпопулациите от ефекторни Т-клетки в червата ще подпомогнат развитието на стратегии за модулацията на имунните отговори в червата.
Реципрочното взаимодействие между Treg и Th17 дава възможност за промяна
на баланса между тях с цел възстановяване и промотиране на функциите на регулаторните Т-клетки при ХВЧЗ и други автоимунни болести. Разработване на
терапевтични стратегии с моноклонални антитела срещу определени цитокини
или техни субединици, които имат значение за диференциацията, поддържането
на Th17 клетките или се секретират от тях, също би могло да има добри резултати при пациенти с такъв тип имуномедиирани заболявания.
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Фиг. 1. Реципрочно развитие на Th17 и Тregs субпопулаците клетки
(Модифициранa по Lowther et al., 2013)
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РОЛЯ НА TH17 ЛИМФОЦИТНАТА СУБПОПУЛАЦИЯ
ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Цветелина Великова1, Искра Алтънкова2
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
гр. София – Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология –
МУ София
2
Университетска болница „Лозенец“ – СУ – МФ
1

Th17 лимфоцитната субпопулация е сравнително отскоро проучвана група клетки,
които имат способността да секретират цитокина IL-17. Тази ефекторна клетъчна линия
играе роля както в защитата на организма от инфекциозни агенти, така и в патогенезата на редица автоимунни заболявания, например хроничните възпалителни чревни
болести. Диференциацията на Th17 клетките се ръководи от специфични цитокини
– комбинация от TGFβ1 и IL-6, и транскрипционни фактори – RORγt, RORα и STAT3,
докато IL-23 е важен за поддържане на фенотипа и за промоцията на патогенетичната им
активност. Регулаторните CD4+ CD25+/-FoxP3 лимфоцити (Тreg) следват различен път
на диференциация от Th17 лимфоцитите, като балансът между двете субпопулации е в
основата на запазване на имунологична хомеостаза в организма. Регулирането на този
баланс, както и контролирането на Th17 медиираното възпаление са водещите елементи
при разработването на терапевтични стратегии при някои автоимунни заболявания.
Ключови думи: Th17 лимфоцити, цитокини, хронични възпалителни чревни
заболявания.

THE ROLE OF TH17 CELLS IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
1

Tsvetelina Velikova1, Iskra Altankova2
Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital „St. Ivan Rilski“ –
Medical University Sofia
2
University Hospital „Lozenets“, Sofia University – Medical Faculty

The T helper subset specialized in IL-17 production (Th17) have been exhaustively
studied in recent years. This lineage of effector cells plays a decisive role in the immune
response to infectious agents, as well as in immunopathologies like inflammatory bowel
disease. The Th17 definition is orchestrated by specific cytokines – a combination of TGF-β
plus IL-6, and transcription factors – RORγt, RORα and STAT3. IL-23 plays a key role in
the stabilization of the phenotype and in the promotion of the pathogenic activity of IL-17
producer cells. CD4+CD25+Foxp3+ regulator cells (Treg) follow a development pathway
divergent to Th17 establishment. The balance between these two populations is essential
for the immunologic homeostasis in the organism. Regulations of this balance, as well as
controlling the Th 17 cells, are the main elements in therapeutic strategies development for
some immunomediated diseases.
Key words: Th17, cytokines, IBD.
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ИМУННА СИСТЕМА НА КОЖАТА
Красимир Николов, Марта Балева
Клиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“
Повърхностните слоеве на кожата не само предпазват тялото от загубата
на вода и електролити, както и от навлизането на различни болестотворни причинители, но и участват в поддържането на биологичната индивидуалност на
човека. Това е една механична бариера, от която непрекъснато се отстраняват
чрез миене и десквамация попадналите върху нея микроорганизми и различни
субстанции. Кожата участва в клиничната симптоматика на много от имунологично обусловените болести – уртикария, алергичен контактен дерматит,
псориазис, васкулити, системен лупус, склеродермия, синдром на Raynaud,
атопичен дерматит, булозни дерматози, лекарствени дерматози и пр.
Имунната система на кожата включва: кожните кръвоносни и лимфни
съдове, локалните лимфни възли, лимфоцитите и други, свързани с имунната
система клетки, разположени в кожата.

КЛЕТЪЧНИ КОМПОНЕНТИ НА КОЖНАТА ИМУННА СИСТЕМА
Кератиноцити – главната им роля е да протектират роговия кожен слой и
епитела, но имат и имунологични функции. Тези клетки продуцират гoлям брой
цитокини (IL-1, TNFα, TGFα, GM-CSF) и α-меланоцит – стимулиращ хормон
(има имуносупресивно действие), а чрез IFNγ експресират HLA-DR. Кератиноцитите имат важна роля при възпалителните реакции в кожата.
Лангерхансови клетки – това са дендритни клетки, които произхождат
от костния мозък и циркулират между епидермиса, дермата, лимфните съдове
и Т-областта в лимфните възли, където се обозначават като „дендритни“ или
„интердигитални клетки“. Експресират следните повърхностни маркери: CD1a,
MHC клас II антигени, аденозин-трифосфатаза и S-100 протеин в цитоплазмата
си. Лангерхансовите клетки имат ключова роля в антигенното представяне.
Дермални дендритни клетки – разположени са около кръвоносните съдове на папиларната дерма. Имат MHC клас II антигени на повърхността си и
подобно на Лангерхансовите клетки участват в антигенното представяне.
Т-лимфоцити – те получават своите Т-антигенни рецептори в тимуса –
(TCR). Дифернцират се в няколко клетъчни субпопулации, които са функционално различни и носят различни повърхностни молекули.
T-helper (Th) – индюсерни клетки – означават се още като CD 4+. Разделят
се на Тh1 и Th2 лимфоцити в зависимост от цитокините, които произвеждат. Тh1
клетките продуцират IL-2, IFNγ, TNFα, а Th2 лимфоцитите – IL-4, IL-5, IL-10.
Основната роля на Th е да подпомогнат В-лимфоцитите в производството на антитела и да индуцират цитотоксичните Т-клетки за разпознаване и унищожаване на
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клетките, инфектирани с вируси и алогенните трансплантати. Th клетките разпознават антигена с помощта на MHC клас II молекулите и когато са тригерирани от
антиген, освобождават интерлевкини, които привличат и активират други клетки
на възпалението. Някои от кожните заболявания са обусловени предимно от Тh1
отговор (напр. псориазис), а други – от Th2 отговор (напр. атопичен дерматит).
T-suppressor (Ts) – супресорни, цитотоксични клетки – означават се още
като CD 8+. Тези клетки разрушават алогенните и заразените с вируси клетки,
които те разпознават с помощта на MHC клас I молекулите на своята повърхност.
Т-клетъчен рецептор и Т-клетъчно генно реаранжиране. Повечето
Т-клетъчни рецептори са съставени от една α- и една β-верига, всяка от които
с вариабилен (антиген свързващ) и константен домен, който се асоциира с
повърхностните CD3 клетъчни молекули (общи за Т-клетките). Много различни
комбинации от генни сегменти, наречени V, D и J, кодират вариабилния участък
на рецептора. Анализът на реаранжирането на гена за Т-клетъчния рецептор
може да даде информация за това кога един Т-клетъчен клон е малигнен и кога
е резултат от активиране на възпалителен процес.
Natural killer cells (NK клетки – естествени клетки-убийци). Тези клетки
са CD3-CD16+56+. Това са големи гранулирани левкоцити, които унищожават
инфектираните с вируси клетки и туморните клетки, които предварително не
са сенсибилизирани с антитела.
Killer cells – тези клетки не са отделна клетъчна популация. В тази група
клетки се включват Т-клетките, NK клетките и моноцитите, които унищожават
таргетните клетки, сенсибилизирани с антитела. При антитяло медиираната
клетъчна цитотоксичност антителата се свързват с антигена на повърхността на
таргетната клетка: килърните клетки се свързват с Fc рецептора на антитялото,
а със своите Fc рецептори – към таргетната клетка, която се лизира.
Мастоцити – намират се в много тъкани и са разположени предимно около
съдовете. На повърхността си мастоцитите имат стотици хиляди рецептори за
IgE – FcεRI. Свързването на IgE с рецептора води до отделянето от мастоцитните
гранули на медиатори на възпалението – преформирани (хистамин, триптаза,
IL-3, IL4, IL5, TNFα) и de novo синтезирани – левкотриени, простагландини, PAF.
Мастоцитите в кожата имат дълъг живот (няколко месеца). Главно хистаминът
и в по-малка степен простагландините и левкотриените играят централна роля
в патогенезата на острата уртикария.
Базофили – наличието им в кожата е винаги патологична находка. Имат къс
живот – само няколко дни. На повърхността си имат също огромен брой високоафинитетни FcεRI. Цитоплазмените им гранули съдържат основно хистамин.
Еозинофили – имат къс живот – само няколко дни. Всяка клетка съдържа
около 200 гранули, в които се намират следните медиатори: еозинофилна пероксидаза, major basic protein, eoзинофилен катийонен протеин, лизофосфолипаза
и еозинофилен невротоксин. Еозинофилите са главните клетки, участващи в
патогенезата на къснофазовия отговор при първи тип имунологични реакции,
например при атопичната екзема.
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Тромбоцити – това са най-малките клетки в кръвното русло – 2 μm. В
циркулацията живеят около 10 дни. Имат Fc рецептори за IgG – FcγRII и за
ИгE – FcεRII. Медиаторите на тромбоцитите са преформирани (неутрални и
кисели хидролази) и de novo синтезирани (PGG2, PGH2, тромбоксани, PAF).
Отделянето на медиаторите води до повишен капилярен пермеабилитет, активация на комплемента и приток на левкоцити.

МОЛЕКУЛНИ КОМПОНЕНТИ НА КОЖНАТА ИМУННА
СИСТЕМА
Антигени и хаптени – антигените са молекули, които могат да предизвикат имунен отговор. От друга страна, антигените са и молекули, които могат
да реагират с антителата или със сенсибилизирани Т-клетки. Антигените притежават свойствата имуногенност (способност да стимулират образуването на
антитела) и антигенност (способност да реагират специфично с антителата).
Хаптените не са имуногенни, но могат да реагират специфично с антителата.
Антигените са обикновено белтъци, полизахариди, липопротеини, нуклеопротеини, синтетични полипептиди и пр. Хаптените обикновено са нискомолекулни
вещества. Хаптените могат да играят важна роля в развитието на алергичния
контактен дерматит.
Суперантигени – някои бактериални токсини, като напр. този, отделен от
Staph. aureus, са типичните суперантигени. Сенсибилизацията със суперантигените води до масивна пролиферация на Т-клетки и продукция на цитокини.
Счита се, че този механизъм е в основата на патогенезата на Toxic shock syndrome и на Psoriasis guttata.
Алергени – едни от най-честите са инхалаторните алергени. Отделят се
от естествени органични източници: домашен прах, микрокърлежи, полени,
спори, инсекти, гъби, продукти на жизнената дейност и кожните повърхности
на животни. Обезпокоително е, че в последните десетилетия към тях се добавят
и продукти на индустриалното замърсяване на околната среда и работното място. Инхалаторните алергени имат размери 2–60 μm в диаметър, обикновено са
протеини с м.т. 10 000 – 40 000 Da. Други причинители на алергичните реакции
са хранителните алергени, някои лекарства и др.
Имуноглобулини и антитела – антителата са имуноглобулини, групирани
в 5 класа. Всички са изградени от еднакъв брой леки и тежки вериги, като всяка
двойка лека и тежка верига образува едно антиген-свързващо място, наречено
паратоп. Тежките вериги са 5 изотипа – γ, α, μ, δ, ε, които определят основните
имуноглобулинови класове: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Леките вериги (κ и λ) са
еднакви за всички имуноглобулинови класове. Имуноглобулините участват в
много от имунологичните механизми, имащи значение за кожните заболявания:
отстраняване на инфекциозни агенти, лупус, полимиозит, алергични заболявания, васкулит на Schonlein-Henoch, нодозен полиартериит и др. Най-много
данни има за участието в имунния отговор на антинуклеарните антитела (ANA)
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и техните разновидности (Sm, RNP, Ro, LA, Jo-1, centromere, PM, Scl), ANCA,
антифосфолипидните и други антитела.
Система на комплемента – съставена е от 25–30 плазмени протеина, които
имат важно значение за хуморалния неспецифичен имунен отговор. Главните
биологични свойства на комплементарните фракции са: лизиране на клетките
мишени, хемотаксис на неутрофили, опсонизация на антигени. Активирането
на комплемента се осъществява по следните няколко пътя:
1. Класически – с участието на антителата от клас IgG или IgM и на С1,
С2, С4, С3 и С5 фракциите на комплемента. Наблюдава се при идиопатичната
тромбоцитопенична пурпура, лекарствено индуцираната хемолитична анемия
и др. заболявания.
2. Алтернативен – за активирането му не е необходим антиген – антитяло
комплекс. Той започва с активирането на С3 коплемента и в него се включва IgА.
3. Манозосвързващ лектинов път – той е много подобен на класическия
път, но тук активираща роля играе манозосвързващия лектин, който се свързва
с манозни или фукозни остатъци на бактериалната стена. Манозосвързващия
лектин индуцира активация на комплемента само върху бактериалната стена,
но не и върху клетките на макроорганизма.
В крайната фаза на активация на комплемента се образува т.нар. мембранатакуващ комплекс (МАС), съставен от фракции С5-С9, който формира канал
през клетъчната мембрана на таргетната клетка, нарушава се йонното равновесие, в клетката навлиза вода и я разрушава.
Цитокини – малки протеини, които се секретират от лимфоцитите, макрофагите
и кератиноцитите. Те регулират амплитудата и продължителността на възпалителния
процес, действайки или на място (паракринно действие), или върху клетките, които ги секретират (автокринно действие), или на по-отдалечени места (ендокринно
действие). Към цитокините се отнасят интерлевкините, интерфероните, колония
стимулиращите фактори, цитотоксините и растежните фактори. С важно значение за
възпалението и имунния отговор са: IL1, IL 2, IL4, IL5, IL6, IL10, TNF, IFN колония
стимулиращите фактори. След секретирането си от клетката цитокинът се свързва със
специфичен рецептор на клетъчната мембрана към белтъчен носител, към разтворим
рецептор или към екстрацелуларни матриксни компоненти. Регулацията на цитокиновата мрежа е сложен процес. При много заболявания активацията на отделни звена
от тази мрежа е главен патогенетичен механизъм, блокирането на който напоследък
се използва при лечението с т.нар. биологични средства.
Адхезионни молекули – повърхностни гликопротеини, които се експресират върху различни клетки и участват в междуклетъчните взаимодействия,
както и в отношенията клетка – матрикс. Те са важни при взаимодействието на
лимфоцитите с антиген представящите клетки, на кератиноцитите и ендотелните
клетки, както и по време на придвижването на лимфоцитите в кожата по време
на възпалението. Адхезионни молекули са 4 фамилии: кадхерини, имуноглобулинова суперфамилия, интегрини и селектини. Така напр. Е-кадхерините са
установени по повърхността на кератиноцитите между десмозомите.
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АНТИГЕНИ НА ГЛАВНИЯ КОМПЛЕКС НА ТЪКАННАТА
СЪВМЕСТИМОСТ
Клетките на кожата експресират повърхностни антигени на главния комплекс на тъканната съвместимост (Major histocompatibility complex) – MHC.
Регионът на човешките левкоцитни антигени (Human leucocyte antigens) – HLA,
е разположен на късото рамо на хромозома 6. HLA-I антигените (А, В и С) се
експресират от всички ядроносни клетки, вкл. кератиноцити, Лангерхансови
клетки и клетки в дермата. HLA-II антигените (DR, DQ, DP, DZ) се експресират
само върху Лангерхансовите клетки, слабо се експресират върху кератиноцитите, с изкл. на алергичния контактен дерматит или лихен планус. Тh лимфоцитите разпознават антигените само в присъствието на клетки, които имат клас II
антигени. Последните са важни за междуклетъчните взаимодействия. От друга
страна, клас I антигените маркират таргетните клетки за последващата клетъчно
медиирана цитотоксична реакция, напр. при отхвърляне на кожен трансплантат
или деструкция на инфектирани с вируси клетки.
ХИПЕРСЕНЗИТИВНИ РЕАКЦИИ НА КОЖАТА
През 1963 г. Gell и Coombs систематизират имунните реакции в четири
основни типа, а по-късно Irvine добавя още два типа. Последователно ще
разгледаме всеки един от тези видове реакции, като представим основната им
характеристика и заболяванията, които те причиняват.
1. ПЪРВИ ТИП РЕАКЦИИ – IGE МЕДИИРАНИ РЕАКЦИИ
Това са реакциите от бърз (реагинов) тип. Главни компоненти на тези
реакции са алергените, IgE антителата срещу тях и мастоцитите, базофилите,
еозинофилите. Двувалентният алерген се свързва с две съседни IgE молекули,
разположени върху повърхността на мастоцита. Fc фрагментът на IgE се свързва
с високоафинитетните FcεRI рецептори на повърхността на мастоцитите. IgE
продукцията се регулира от IL-4, произведен от локално разположените Тh2
клетки. Наблюдава се двуфазов отговор:
а) Незабавен (за няколко минути) – „класическа алергична реакция“, в
резултат на която се получава дегранулация на мастоцитите и/или базофилите и в циркулацията излизат т.нар. „преформирани медиатори“ – главно
хистамин, и в същото време започва и de novo синтез на такива медиатори
като левкотриени, простагландини, PAF. Тази фаза достига своя максимум
15–20 мин. след контакта с алергена. Наблюдават се еритем и едем на
засегнатата повърхност, интензивен сърбеж, бронхоспазъм, бронхиална
обструкция. Хистологичната картина е доминирана от вазодилатация и
едем.
б) Късна фаза – започва около 5–6 часа след контакта с алергена и се
характеризира с натрупването на ограничени инфилтрати от еозинофили,
неутрофили и фибрин. След 1–2 дни се натрупват макрофаги и фиброблас-
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ти, наблюдава се тъканна деструкция. Късната фаза се дължи на de novo
синтезираните медиатори – левкотриени, простагландини, PAF, TNF α.

Заболявания на кожата, свързани с реакциите от първи тип
Уртикария (остра и хронична) и ангиоедем – уртикарията е заболяване,
което се проявява с типичен обрив, разположен в различни кожни участъци и
причинено в голяма част от случаите от IgE медиирани реакции към различни
алергени. Ангиоедемът може да се прояви самостоятелно или заедно с уртикарията в различни участъци на кожата и лигавиците. Основна патогенетична
роля в развитието на уртикарията и ангиоедема играят освободените медиатори
– от мастоцитите (мастоцит-медиирани) и от активиране на комплементарната
каскада по имунен механизъм (при имунокомплексни заболявания, преливане
на несъвместима кръв и пр.) или активиране на комплементарната каскада
по неимунен механизъм (наследствен ангиоедем, някои форми на физикална
уртикария) или медиаторно освобождаване по имунен (системен лупус, уртикария васкулит, криоглобулинемия) или неимунен механизъм (опиати, кураре).
При тези заболявания не винаги може да се установи етиологичният фактор,
но най-често това са някои храни, инхалаторни алергени, медикаменти, физикални фактори, инфекции. Важно за диагнозата е определянето на общите и
специфични IgE. Инсект-алергия – най-често от ужилване от пчели и оси. При
анамнеза за инсект-алергия е добре да се изследват специфичните IgE срещу
пчелна отрова, срещу оси и пр.
Хранителна алергия – алергичните реакции към храни се дължат на имунологични реакции спрямо определени техни съставки. Във всички останали
случаи, когато са налице нежелани реакции към храни, но не са установени
сигурни данни за участието на имунната система, се счита, че най-вероятно се
касае за токсични реакции, ензимни дефекти, фармакологично повлияване и
пр. В около половината от случаите се засяга кожата, при една четвърт – респираторния тракт, следват гастроинтестиналната и сърдечносъдовата система.
Имунологичните механизми най-често са представени от реакциите от първи
тип и по-рядко – от образуването на имунни комплекси или клетъчно медиирани реакции. Клиничните прояви се манифестират с т.нар. орален алергичен
синдром, със сърбеж, уртикария и/или ангиоедем, еритем – генерализиран или
локализиран. Диагнозата на хранителната алергия понякога е много трудна. В
съображение тук идват кожно-алергичните проби и изследването на специфичните IgE към храни.
Анафилактичен шок – най-често се дължи на първи тип имунологични
реакции, но може да бъде и проява на псевдоалергични реакции. След овладяване на тежкото състояние е добре да се изследват общите и специфичните IgE
срещу различни алергени.
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II. ВТОРИ ТИП РЕАКЦИИ – ЦИТОТОКСИЧНИ РЕАКЦИИ
При този тип реакции антитела от клас IgG или IgM се свързват към клетъчната повърхност или към тъканите. Счита се, че антителата, насочени към
антигените върху клетъчната повърхност, са обикновено патогенни, докато тези,
насочени към антигени от вътрешността на клетката, не винаги са патогенни.
След свързването на антителата към клетъчната или тъканната повърхност се
активира С1 фракцията на комплемента, С3а и С5а фракциите способстват
за привличане на макрофагите и полиморфонуклеарите към това място, стимулират мастоцитната и базофилната продукция на хемокини с последваща
активация и на други ефекторни клетки. Увреждането на клетките е в резултат
на отлагането на комплекса антитяло – комплементарни фракции (С3b, C3bi,
C3d) върху клетъчната мембрана и активирането на литичния път (C5b – C9)
с образуването на т.нар. мембранатакуващ комплекс (MAC). Ефекторни клетки в тези случаи са макрофагите, неутрофилите, еозинофилите и К-клетките
(killers), които се свързват към антителата или чрез Fc рецепторите си, или към
мембарнно свързаните С3b, C3bi, C3d чрез С3 рецепторите си – CR1, CR3, CR4.
Трябва да кажем, че този механизъм е един от основните за отстраняване на
инфекциозните патогени – те се фагоцитират и разрушават от неутрофилите.
В случаите на твърде голям антиген – напр. базална мембрана, фагоцитите не
са в състояние да отстранят чрез фагоцитоза чуждия антиген, но изхвърлят
съдържимото на лизозомите. В резултат на действието на комплементарните
фракции се наблюдава оток и еритем (поради повишената съдова пропускливост
и вследствие на отделените медиатори) и тъканна некроза (от отделените от
неутрофилите ензими). По този тип реакции могат да протекат някои от лекарствено индуцираните хемолитични анемии – от пеницилин, хинин, сулфонамиди
и др., идиопатичната тромбоцитопенична пурпура и др.
III. ТРЕТИ ТИП РЕАКЦИИ – МЕДИИРАНИ ОТ ИМУННИ
КОМПЛЕКСИ
Имунни комплекси (ИК) се образуват непрекъснато в организма при всяко
навлизане на антиген и обикновено се отстраняват от моноцитно-макрофагната
система, но могат да останат в циркулацията и в някои случаи да се отложат в
тъканите.
Формираните ИК тригерират множество процеси: директно взаимодействие
с базофилите и тромбоцитите (чрез Fc рецепторите) с последващо освобождаване
на вазоактивни амини; макрофагите се стимурат за производство на цитокини
(TNFα, IL-1), образуват се анафилатоксини – С3а и С5а, които стимулират отделяне
на вазоактивни амини – хистамин и 5 хидрокситриптамин, отделят се хемоатрактивни фактори от базофилите, еозинофилите и неутрофилите. Вазоактивните
амини причиняват ендотелна увреда и повишават васкуларния пермеабилитет,
последвани от отлагане на ИК върху съдовата стена. Отложените комплекси продължават да генерират образуването на С3а и С5а. Тромбоцитите агрегират върху
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базалната мембрана на съдовата стена и способстват за образуването на микротромби. Агрегираните тромбоцити продължават да генерират вазоактивни амини
и да стимулират продукцията на С3а и С5а. Привлечените полиморфонуклеари
освобождават своите лизозомални ензими и допълнително увреждат тъканите.
По III тип реакции протичат серумната болест, хиперсензитивните васкулити, системният лупус, полимиозита, васкулитът на Schonlein-Henoch, нодозният
полиартериит, Вегенеровата грануломатоза и др.

IV. ЧЕТВЪРТИ ТИП РЕАКЦИИ – КЛЕТЪЧНО МЕДИИРАНИ
(РЕАКЦИИ ОТ ЗАБАВЕН ТИП)
Реакцията се развива бавно – след 12–24 часа и по-късно. За разлика от
другите видове имунологични реакции, IV тип хиперчувствителност не може да
се предаде от едно опитно животно на друго чрез серум, а само чрез Т-клетките,
в частност Th1 (CD4). Наблюдава се при имунодефицитни пациенти, но не и
при тези с HIV/СПИН. В нея участват следните клетки и молекули: Т-хелпери
(Th) – свързват се с антиген – представящата клетка, върху чиято повърхност
са разположени пептидните фрагменти на антигена и молекулите от втори
клас на МНС. След активирането на Th се отделят интерлевкини 2, 4, 5, 6, 10,
TNFβ, MIF, RANTES и др. Привличат се моноцити, лимфоцити, еозинофили,
базофили, неутрофили, макрофаги; Т-клетките се диференцират в цитотоксични,
а В-клетките – в плазмоцити. Постепенно се формира гранулом – основната
патологична находка при този вид имунологична реакция.
Описани са три варианта на IV тип реакции: контактна свръхчувствителност
и туберкулинов тип свръхчувствителност (и двата се проявяват след 72 час),
и гранулозен тип свръхчувствителност – 21–28 дни след контакта с антигена.
Заболяванията, които протичат с участието на патогенетични механизми от IV
тип имунни реакции, са: контактен дерматит, атопичен дерматит (в патогенезата
му участват както реакциите от IV, така и тези от I тип), туберкулоза, лепра,
саркоидоза, шистозомиаза, при отхвърлянето на трансплантата, реакцията на
присадката срещу приемателя, имунитетът срещу тумори, имунитетът срещу
някои хламидии, вируси, хелминти и пр.
Пети и шести тип на имунните реакции могат да се разглеждат като
варианти съответно на втори и четвърти тип хиперсензитивност. По пети тип
реакции протичат заболявания, при които се наблюдават т.нар. „стимулиращи
антитела“ – напр. при тиреотоксикоза. Шести тип реакции са известни още и
под името „антитяло зависеща клетъчна цитотоксичност“. Характерни са за
реакциите срещу тумори, паразити и пр.
Накрая трябва да отбележим, че в много случаи се наблюдава едновременното или последователно участие на два или повече вида имунологични реакции.
Това определя и голямата сложност на протичането, диагнозата и лечението
на заболяванията, включително и тези на кожата, в чиято патогенеза участват
имунологични механизми.
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ИМУННА СИСТЕМА НА КОЖАТА

Красимир Николов и Марта Балева
Клиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“
Кожата участва в клиничната симптоматика на много от имунологично обусловените
болести – уртикария, алергичен контактен дерматит, псориазис, васкулити, системен
лупус, склеродермия, синдром на Raynaud, атопичен дерматит, булозни дерматози,
лекарствени дерматози и пр. Имунната система на кожата включва: кожните кръвоносни
и лимфни съдове, локалните лимфни възли, лимфоцитите и други, свързани с имунната
система клетки, разположени в кожата. Разгледани са основните характеристики на
клетките, имуноглобулините, антителата, комплементарните фракции, цитокините,
участващи в отделните типове имунни реакции.
Ключови думи: кожа, имунна система.

SKIN IMMUNE SYSTEM

Marta Baleva and Krasimir Nikolov
Department of Clinical Immunology
University Hospital Alexandrovska
The skin take part in the appearance of the clinical symptoms of many of immune mediated dermatological diseases: urticaria, allergic contact dermatitis, psoriasis, vasculitides,
systemic lupus, scleroderma, Raynaud syndrome, atopic dermatitis, bullous dermatoses,
jatrogenic diseases, etc. Skin vascular and lymphatic vessels, local lymph nodes, lymphocytes and other cells connected with the immune system located in the skin are included
in the immune system of the skin. The main characteristics of the cells, immunoglobulins,
antibodies, complement fractions, cytokines, who take part in the different types of immune
reactions have been discussed.
Key words: skin, immune system.
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ПРОГНОСТИЧНИ НИВА НА СЕРУМНИТЕ
ИМУНОГЛОБУЛИНИ ПРИ ХРОНИЧНА
ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ
Р. Владимирова, Д. Попова, E. Викентиева, Н. Гирова,
З. Рамшева, Н. Поломски , Л. Митев
Военномедицинска академия, София
ВЪВЕДЕНИЕ
Пациентите с хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) са засегнати в различна степен от имунодефицитни състояния, сред които най-често срещана е
хипогамаглобулинемията (до 85% от случаите) [1]. Серумните нива на имуноглобулините могат да бъдат понижени и при други лимфоидни неоплазии, но при
ХЛЛ супресията е значително по-силна. Степента на хипогамаглобулинемията
зависи от стадия и продължителността на заболяването и се отчита независимо
от мутационния статус на гените, кодиращи тежките имуноглобулинови вериги
(IGH). Серумният IgA е описан като първият редуциран имуноглобулин, следван
от IgM и IgG [1]. Голям процент от пациентите имат понижени нива на трите
класа имуноглобулини, като нивото, под което се повишава рискът от инфекция,
е по-високо при ХЛЛ, в сравнение със състоянията на първична хипогамаглобулинемия [2]. Начални нива на общия имуноглобулинов пул под 7,0 g/l корелират
със скъсена преживяемост при пациентите с ХЛЛ, понижени начални нива на
IgG под 6,0 g/l и IgA под 0,8 g/l, но не и IgM, се свързват с понижена преживяемост, като само ниските нива на IgA се отчитат като значим прогностичен
фактор [3]. Съществува мнение, че при пациенти с ХЛЛ, чиито нива на IgG са
под 4,0 g/l, трябва да се прилага интравенозна имуноглобулинова терапия [4].
Клетъчните и хуморални имунодефицити при ХЛЛ са вторични, следствие не
само на заболяването. Широк спектър от други външни и вътрешни фактори
са предпоставка за повишен риск от инфекциозни усложнения. Ретроспективно проучване показва, че степента на активност на ХЛЛ и химиотерапията са
основни рискови фактори за развитие на инфекции [5]. Установено е, че други
основни прогностични фактори за възникване на инфекциозни усложнения са
клиничният стадий при диагнозата, мутационният статус на IGH и терапевтичната схема [6].
Цел на настоящото проучване е търсене на връзки между концентрацията на
имуноглобулините с утвърдените флоуцитометрични, биохимични и клинични
прогностични фактори.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
МАТЕРИАЛ
Изследвани са 55 нелекувани пациенти с ХЛЛ (36 мъже и 19 жени, на
възраст от 37 до 84 години), стадирани за оценка на риска според Rai стадиращата система: стадий 0 (14 пациенти), стадий I (10 пациенти), стадий II (10
пациенти), стадий III (11 пациенти), стадий IV (10 пациенти). Разпределени са в
3 групи с нисък (Rai 0 – 14 пациенти), среден (Rai I + II – 20 пациенти) и висок
риск (Rai III + IV – 21 пациенти); абсолютният лимфоцитен брой е между 7,9
и 405,95 х 109/l.
МЕТОДИ
Флоуцитометрия: Изследвана е периферна кръв, взета с антикоагулант
К2EDTA, обработена чрез стандартна wash/lysis техника за маркиране в директен
7-цветен имунофлуоресцентен тест, отчетен флоуцитометрично за експресия
на мембранни и цитоплазмени антигени.
Панелът, определящ диагностичния за ХЛЛ имунофенотип, включва: CD19,
CD20, CD22, CD79a, CD79b, CD5, CD10, CD23, κ и λ леки вериги, CD3, CD4,
CD8, CD16+56 (BD Biosciences, San Jose, CA, USA).
Панелът за отчитане на флоуцитометричните прогностични фактори включва: CD38, CD49d и Zap-70 (BD Biosciences, San Jose, CA, USA). Резултатите се
представят като процент от CD19 положителната популация.
Апаратура: FACSCanto II (BD Biosciences, San Jose, CA, USA) и програмен
продукт FACSDiva 6.0.
Турбидиметрия: Изследване на концентрациите на серумните имуноглобулини и лактатдехидрогеназа (LDH). Апаратура: OLYMPUS 640 (Beсkman
Coultrer).
Микропартикулен имуноензимен анализ: Отчитане нивото на β2микроглобулин в серума. Апаратура: AxSYM (Abbott).
Статистически анализ: Методи за проверка на хипотези: Shapiro-Wilk
W тест за определяне на нормалност в разпределението на данните и избор
на по-нататъшни подходящи статистически методи. При р < 0,05 от теста на
Shapiro-Wilk се представят медианни стойности и персентили Р25 и Р75 като
показатели за средна тенденция и дисперсия. Двупосочен Mann-Whitney (Wilcoxon rank-sum) тест е използван за сравнение между групите.
Корелационният анализ е извършен с теста на Spearman (коефициент на
линейна корелация) за определяне на връзка между групите от данни, използващ
оценъчната скала на Colton. Статистическата обработка на получените резултати
е направена с компютърната програма SPSS 21.0. Като ниво на статистическа
значимост е прието р < 0,05.
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РЕЗУЛТАТИ
Нива на концентрация и експресия в общата група пациенти: При пациентите с ХЛЛ медианното ниво на IgG, IgA и IgM е понижено, в сравнение с
референтните граници. Силно са занижени и минималните концентрационни
нива, като най-отчетливо е понижението на IgG (IgG = 1,90 g/l; IgA = 0,20 g/l;
IgM = 0,16 g/l) (Таблица 1).

Ig G
Ig A
Ig M

Референтни граници
(95% обхват)
6,6 – 13,5 g/l
0,9 – 3,2 g/l
0,4 – 2,5 g/l

ХЛЛ

Rai 0

8,00 g/l
1,20 g/l
0,44 g/l

9,47 g/l
1,18 g/l
0,57 g/l

Rai
I + II
8,37 g/l
1,21 g/l
0,57 g/l

Rai
III + IV
7,36 g/l
0,88 g/l
0,38 g/l

Таблица 1: Медианни нива на изследваните серумни имуноглобулини при пациенти
с ХЛЛ в цялата група, рисковите групи според стадиите по Rai и референтни
граници

Медианните нива на биохимичните и флоуцитометричните прогностични
маркери не надхвърлят прогностичния праг (Таблица 2).

LDH
β2-микроглобулин
% CD38 в CD19
% CD49d в CD19
% Zap-70 в CD19

Прогностичен праг
> 378 U/l
> 2,50 mg/l
> 30 %
> 30 %
> 20 %

ХЛЛ

Rai 0

354 U/l
2,37mg/l
9,0%
27,1 %
2,9 %

327 U/l
1,59 mg/l
4,1 %
20,5 %
2,1 %

Rai
I + II
353 U/l
2,33 mg/l
3,5 %
8,8 %
3,0 %

Rai
III + IV
388 U/l
4,0 mg/l
10,0%
27,0 %
2,2 %

Таблица 2: Биохимични и флоуцитометрични утвърдени прогностични фактори –
съпоставка на медианните нива на концентрация и експресия при пациенти с ХЛЛ
в цялата група, рисковите групи според стадиите по Rai и прогностичен праг

Нива на концентрация и експресия в рисковите групи: Успоредно с повишаването на абсолютния брой на левкемичните В-лимфоцити медианните
нива на IgG слабо се понижават, докато тези на IgМ и IgА показват сходни медианни стойности в групите с нисък и междинен риск и се понижават значимо
в групата с висок риск. Минималните нива и на трите класа имуноглобулини
се понижават с увеличаването на риска (Таблица 1; Фигура 1).
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Фигура 1: Съпоставка на концентрационните нива на серумните имуноглобулини
и абсолютния брой моноклонални В-лимфоцити (x 109/l) при пациенти с ХЛЛ в
рисковите групи според стадиите по Rai

Изследване на зависимостите в цялата група пациенти: Серумните
нива на IgG показват значими корелационни зависимости с концентрациите
на IgA и IgM. Имуноглобулините IgA и IgM не корелират помежду си, но имат
отрицателна връзка с моноклоналните В-клетки. Концентрацията на IgG слабо
корелира с експресията на CD79b върху лимфоцитите (Фигура 2). Трите класа
имуноглобулини имат отрицателна връзка със стадия според Rai и рисковите
групи, съответно: IgG – Rai (p = 0,005; ρ = –0,379); IgG – Риск (p = 0,004; ρ =
–0,383); IgМ – Rai (p = 0,019; ρ = –0,317); IgМ – Риск (p = 0,018; ρ = –0,318) и IgА
– Rai (p = 0,016; ρ = –0,326); IgА – Риск (p = 0,027; ρ = –0,300). Имуноглобулин
М показва отрицателна връзка с абсолютния левкоцитен брой (p = 0,002; ρ =
–0,406) и абсолютния брой лимфоцити (p = 0,018; ρ = –0,317). Имуноглобулин
А също има отрицателна корелация с абсолютния левкоцитен брой (p = 0,035;
ρ = –0,285) и освен това със Zap-70 (p =0,001; ρ = –0,303).
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Фигура 2: Зависимости между имуноглобулиновите нива и изследваните
повърхностни маркери в общата група пациенти с ХЛЛ

Промяна на корелационните зависимости в рисковите групи: В стадия с
нисък риск IgG не показва корелационни зависимости, IgМ има положителна връзка
с IgА (p = 0,033; ρ = +0,591) и значима отрицателна корелация с CD79b (p = 0,023;
ρ = -0,624). При пациентите с междинен риск се намира само връзка между IgG и
IgA (p = 0,002; ρ = +0,657). В групата с висок риск IgG показва положителни корелации с IgМ (p = 0,009; ρ = +0,553) и CD79b (p = 0,034; ρ = +0,463). Отрицателната
корелационна зависимост на IgМ с CD79b в групата с нисък риск се променя при
пациентите с висок риск в положителна (p = 0,019; ρ = +0,506) (Фигура 3).

Фигура 3: Промяна на корелационните зависимости в рисковите групи според
стадиращата система на Rai
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Корелационни зависимости при ниски имуноглобулинови нива: Ниска
концентрация на IgG (IgG < 7,00 g/l) имат 18 пациенти с ХЛЛ (нисък риск – 2;
междинен риск – 6, и висок риск – 10). При тези ниски нива IgG показва положителни връзки с IgМ (p = 0,009; ρ = +0,599) и IgА (p < 0,001; ρ = +0,792).
Ниска концентрация на IgА (IgA < 0,90 g/l) имат 23 пациенти (нисък риск – 5;
междинен риск – 7, и висок риск – 11). При тези нива IgА показва положителни
връзки с IgG (p = 0,037; ρ = +0,436) и IgМ (p = 0,030; ρ = +0,452). Установява се
и отрицателна корелационна зависимост на IgА със стадия по Rai (p = 0,012; ρ
= –0,523), рисковите групи (p = 0,003; ρ = -0,608), нивото на β2-микроглобулина
(p < 0,001; ρ = -0,720) и експресията на CD49d в моноклоналната популация (p
= 0,021; ρ = -0,479). Концентрация на IgМ < 0,40 g/l имат 25 пациенти (нисък
риск – 5; междинен риск – 8, и висок риск – 12). При тези ниски нива IgМ корелира с IgG (p = 0,020; ρ = +0,463) и групите по риск (p = 0,026; ρ = +0,454).
Пациентите с хипогамаглобулинемия, засягаща и трите класа имуноглобулини
(IgG < 7,00 g/l; IgA < 0,90 g/l; IgM < 0,40 g/l), са 12, разпределени в групите по
риск съответно: нисък – 2 пациенти; среден – 4 пациенти и висок – 6 пациенти. В
тази група IgG показва корелационни зависимости с IgM (p = 0,028; ρ = +0,629),
IgА (p = 0,004; ρ = +0,765), нивото на β2-микроглобулина (p = 0,046; ρ = -0,585)
и експресията на CD49d (p = 0,049; ρ = -0,577). При тези ниски концентрации на
трите класа имуноглобулини IgА има положителна връзка с IgM (p = 0,023; ρ =
+0,646) и отрицателна с β2-микроглобулина (p = 0,005; ρ = -0,754), експресията
на CD49d (p = 0,019; ρ = -0,661) и LDH (p = 0,042; ρ = -0,593).

ДИСКУСИЯ
Пациентите с ХЛЛ са с повишен риск от инфекциозни усложнения, чиято
патогенеза е комплексна и зависи от редица фактори, като напреднала възраст,
нарушена В-клетъчна функция, продукция на имуноглобулини, супресирана
Т-клетъчна функция, усложнения вследствие на повече от една линия химиотерапия. Коментира се дали и кога антибактериалната профилактика е
необходима и приложима при тези пациенти. Профилактиката на инфекциите
включва антимикробиална профилактика и субституираща имуноглобулинова
терапия [7]. Пациентите с ХЛЛ развиват хипогамаглобулинемия при около три
четвърти от случаите при прогресия на заболяването [8]. При нашето проучване 33% от случаите са с хипогамаглобулинемия от клас IgG, 42% имат ниска
концентрация на IgА, а клас IgМ е понижен при 45%. Хипогамаглобулинемия,
засягаща и трите класа имуноглобулини, се намира при 22% от случаите. Според литературни данни хипергамаглобулинемия, обикновено поликлонална,
се наблюдава при 15% от случаите [9]. Изследваните от нас пациенти нямат
повишени нива на гамаглобулините (слабо повишение на IgG концентрацията
се намира само при един пациент). Функцията на хуморалния имунитет при
ХЛЛ е тясно свързана със стадия на заболяването. Определянето на серумната
концентрация на имуноглобулините е важна за оценка на имунния статус и
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прогнозата при тази неоплазия [10]. При това проучване се намира понижаване на минималните нива на трите класа имуноглобулини, като за IgА то е
най-отчетливо в групата с висок риск. Промяната на корелационните зависимости на имуноглобулините в рисковите групи вероятно се дължи на промяна
на комплексните междуклетъчни взаимодействия на левкемичната В-клетка с
микросредата, в резултат на което се променя хемокиновата и цитокиновата
секреция. Доказано е, че интерлевкин-4 (IL-4), продуциран от Th2 клетки, NK
клетки, базофили и мастоцити [11], играе основна роля в диференциацията на
наивните Т-клетки до Th2 лимфоцити, секретиращи IL-4, IL-5, IL-10 и IL-13,
като по този начин чрез Th2 диференциацията контролира хуморалния имунитет [12]. В подкрепа на нашата хипотеза за промяна на междуклетъчните
взаимодействия при прогресия на заболяването е и промяната на посоката на
връзката на IgM с CD79b от отрицателна в групата с нисък риск в положителна,
успоредно с нова положителна корелация между IgG и CD79b при пациенти с
висок риск. CD79b е Igβ веригата на нековалентно свързания хетеродимер Igα/
Igβ (CD79a/CD79b) към повърхностно експресирания имуноглобулинов хомодимер, формиращ В-клетъчния рецепторен (БКР) комплекс. Ниската експресия
на БКР е отличителна черта на ХЛЛ [13]. Механизмите за тази ниска експресия не са известни. С изключение на намерената в едно проучване мутация на
CD79b [14], не са намерени други генетични дефекти на компонентите на БКР,
транскрипцията и вътреклетъчният синтез на компонентите му са нормални
[15]. Установените от нас значими корелации на ниските концентрации IgA с
установени прогностични фактори като стадиращата система по Rai, рисковите групи, нивото на β2-микроглобулина и експресията на CD49d показват
възможността за използването му като прогностичен фактор, характеризиращ
друг аспект на това комплексно малигнено заболяване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хетерогенността на протичане на ХЛЛ прави неподходящи голяма част от
пациентите за индукционно-консолидационна стратегия, за повечето от тях са
необходими допълнителни клинични проучвания, търсещи съвременни прогностични маркери за индивидуализиране на риска от прогресия на заболяването и
инфекциозни усложнения в резултат както на прогресията, така и на терапията.
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ПРОГНОСТИЧНИ НИВА НА СЕРУМНИТЕ ИМУНОГЛОБУЛИНИ
ПРИ ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ

Р. Владимирова, Д. Попова, E. Викентиева, Н. Гирова, З. Рамшева,
Н. Поломски, Л. Митев
Катедра клинична лаборатория и имунология, Военномедицинска академия,
София
Цел: Ниски имуноглобулинови нива са описани в началото на проучванията
на хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) като малигнена пролиферация на В
лимфоцитната популация. Съвременното виждане за патогенезата на заболяването
и възможностите за преодоляване на имунодефицитните състояния, в резултат на
хода на болестта или резултат от химиотерапия, налага търсенето на параметри за
ранна оценка на хуморалния имунен отговор за предотвратяване на инфекциозните
усложнения. Цел на настоящото проучване е търсене на връзки между концентрацията
на имуноглобулините и утвърдените флоуцитометрични, биохимични и клинични
прогностични фактори.
Материал и методи: Изследвана е периферна кръв от 55 пациенти с ХЛЛ
преди лечението им. Мононуклеарните клетки бяха маркирани със 7-цветно
имунофлуоресцентно оцветяване, отчетенo флоуцитометрично (FACSCanto II).
Серумите бяха изследвани турбидиметрично (Olympus 640) за определяне на серумни
имуноглобулини и лактатдехидрогеназа (LDH). Концентрацията на β2-микроглобулин
беше определена чрез микропартикулен имуноензимен анализ (AxSYM).
Резултати: Концентрацията на серумните имуноглобулини зависи от стадия на
заболяването и от индивидуалните за всеки пациент взаимоотношения на малигнения
клон с микросредата. При пациенти с ниски имуноглобулинови нива (IgG < 7,00 g/l;
IgA < 0,90 g/l; IgM < 0,40 g/l) IgG показва корелационни зависимости с IgM (p = 0,028;
ρ = +0,629), IgА (p = 0,004; ρ = +0,765), нивото на β2-микроглобулина (p = 0,046; ρ =
–0,585) и експресията на CD49d (p = 0,049; ρ = -0,577). Серумният IgА има положителна
връзка с IgM (p = 0,023; ρ = +0,646) и отрицателна с β2-микроглобулина (p = 0,005; ρ
= –0,754), експресията на CD49d (p = 0,019; ρ = -0,661) и LDH (p = 0,042; ρ = -0,593).
Изводи: Поради хетерогенната изява и протичане на ХЛЛ за индивидуализиране
на риска в резултат на заболяването и инфекциозните терапевтични усложнения е
необходимо проследяване на динамиката на имуноглобулиновите нива.

PROGNOSTIC LEVELS OF SERUM IMMUNOGLOBULINS IN CHRONIC
LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
R. Vladimirova, D. Popova, E. Vikentieva, N. Girova, Z. Ramsheva, N. Polomski,
L. Mitev
Chair of Clinical Laboratory and Immunology, Military Medical Academy, Sofia

Aim: Low serum immunoglobulin levels are reported since chronic lymphocytic leukemia (CLL) is considered as malignant proliferation of B-cell origin. The search for early
changes in humoral immunity parameters is of interest to prevent infections, related to immune
deficiency, resulting from disease course or chemotherapy, and according to recent concepts
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about CLL pathogenesis and management. We aimed to correlate serum immunoglobulin
levels with standard flow cytometry, biochemical and clinical prognostic factors.
Material and methods: The study included peripheral blood samples of 55 naïve CLL
patients. Mononuclear cells were stained for flow cytometry (FACSCanto II) in a 7-color
direct immunofluorescent test. Serum immunoglobulin and lactate dehydrogenase (LDH)
levels were detected by turbidimetry (Olympus 640). Microparticle enzyme immunoassay
(AxSYM) was used for quantitaion of serum β2-microglobulin.
Results: Serum immunoglobulin concentrations depend both on disease stage and
individual relationships of malignant clone and microenvironment. In patients with low immunoglobulin levels (IgG < 7.00 g/l; IgA < 0.90 g/l; IgM < 0.40 g/l), a correlation is found
between IgG and IgM (p = 0.028; ρ = +0.629), IgА (p = 0.004; ρ = +0.765), β2-microglobulin
level (p = 0.046; ρ = –0.585) and CD49d expression (p = 0.049; ρ = -0.577). Serum IgА
shows a positive correlation with IgM (p = 0.023; ρ = +0.646) and a negative one with β2microglobulin (p = 0.005; ρ = -0.754), CD49d expression (p = 0.019; ρ = -0.661) and LDH
(p = 0.042; ρ = –0.593).
Conclusions: Heterogeneity in clinical presentation and CLL course requires monitoring
of serum immunoglobulin levels for risk individualization, optimal therapy and prevention
of infectious complications.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПРЕХОДЕН ИгА ДЕФИЦИТ
Красимира Халачева
Секция „Имунология“, Катедра по молекулярна биология, Имунология и
медицинска генетика, Медицински факултет, Тракийски университет –
Стара Загора
ВЪВЕДЕНИЕ
Селективният дефицит на ИгА е най-често срещаната форма на първичен
имунодефицит. Разпространението му варира при различните етнически групи:
най-висока честота (1:142) се наблюдава сред населението на Арабския полуостров (1) и най-ниска – при японската популация (1:15 000) (2). Проучванията
показват висока честота на заболяването (1:500) сред европейци и американци (3).
Заболяването се причинява от дефект на нивото на стволовите клетки,
демонстриран от трансфер на дефицита след костно-мозъчна трансплантация
от ИгА дефицитен донор на реципиент с нормално ниво на ИгА преди трансплантацията (4). Голяма част от засегнатите индивиди са асимптоматични, но
при около една трета от възрастните пациенти клиничната картина се владее
от повишена честота на синопулмонални инфекции и често се асоциира с
гастроинтестинални, алергични, автоимунни и лимфоидни малигнени заболявания. Инфекциите на дихателната система са най-честата клинична изява на
ИгА дефицита (5, 6, 7). Тези инфекции най-често са бактериални, причинени
от Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae, но са описани и леки до
средно тежки вирусни инфекции (8).
Дългосрочни проучвания показват, че повече от 80 % от откритите случаи
на ИгА дефицит развиват различни симптоми и компликации с годините. Днес
съществуват доказателства, че ИгА дефицитът е част от спектъра на първичен
имунодефицитен синдром, който обхваща дефицити на ИгА и ИгГ класове и
субкласове и общия вариабилен имунодефицит (9, 10).
Клиничната дефиниция на селективния ИгА дефицит варира между различните проучвания и обикновено се определя като намалено под 0.07 г/л ниво
на серумен ИгА, при нормални серумни нива на ИгГ и ИгМ, при пациенти на
възраст над 4 години, при които други причини за хипогамаглобулинемия са
изключени (11,12). Децата под 4 годишна възраст имат слабо развита ИгА секреторна система, което затруднява поставянето на диагнозата ИгА дефицит.
Поради незрелостта на имунната система при децата честотата на ИгА дефицита е по-честа (13).
ИгА дефицит с откриваеми, но понижени (под 2SD за възрастта) нива се
дефинира като непълен и най-често се наблюдава при деца до 5 годишна възраст.
Около 50% от тези деца достигат нормални стойности на ИгА до 14-годишна
възраст (14).
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Описани са и случаи на вторичен ИгА дефицит, причинен от прием на
антиепилептични лекарствени средства (15).

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧНИЯ СЛУЧАЙ
Клиничният случай касае дългогодишно амбулаторно проследяване на дете
на 4 г. за първи път диагностицирано като селективен ИгА дефицит на възраст
4г.и 6 месеца, изследвано по повод на чести и тежко протичащи синопулмонални инфекции. На 6-годишна възраст бе приложено лечение с интравенозен
имуноглобулин, а на 11 г. бе направена тонзилектомия по повод на тежки лакунарни ангини.
При първото изследване на 4 г. и 6 м. установихме ниски серумни нива на
ИгА – 0,054 г/л при стойности на ИгГ и ИгМ в референтните за възрастта граници
(16). За изключване на комбиниран със субкласовете на ИгГ имуненен дефицит
бяха изследвани ИгГ1, ИгГ2, ИгГ3 и ИгГ4. Резултатите от всички изследвания са
показани на табл.1. Установихме леко намалени нива на ИгГ4 0,08 г/л) и нарушено
съотношение на субкласове ИгА1/ИгА2 за сметка на по-силно намаление на ИгА2.
Серумни нива на С3 и С4 комплемент бяха в границите на нормата. При трето
поредно изследване при навършени на 5 г. и 8 месеца ИгА (0,41 г/л) бе в границите
на нормата за възрастта. Въпреки това честотата и тежестта на инфекциите не се
промениха сигнификантно. Това провокира изследване в посока установяване на
състоянието на клетъчния и на неспецифичния имунитет.
Табл. 1. Нива на серумни имуноглобулини (г/л) в различна възраст на пациента
г/л
възраст
Норма
2–6 год.
4 г. 6 м.
5 г. 1 м.
5 г. 8 м
Норма
6–12 г.
6 г. 8 м.
6 г. 11 м
7 г. 8 м.*
8 г. 7 м
11 г. 6 м.

IgG

IgG1

IgG2

IgG3

IgG4

IgA

3.7–16.1

4.3–12.7

0.3–4.4

0.1–1.0

0.3–2.0

9.55
7.05

6.0

2.5

0.55

0.1–
0.95
0.08

5.4 –16.1

6.2–11.5

10.14
9.63
13.10
9.03
8.19

0.5–4.80

0.3–1.0

0.2–0.9

0.05
0.07
0.41
0.5–2.5
0.73
0.70
2.28
0.86
1.02

IgA1

IgA2

IgM
0.5–2.0

0.07

0.003

2.00
1.67
0.5–1.8
1.24
1.54
1.71
1.72
1.79

* Лабораторни данни за остра възпалителна реакция CRP 55 mg/ml (норма под 5 mg/ml)

Флоуцитометричното изследване на периферна кръв не показа отклонение
от нормалните за възрастта стойности на абсолютния брой на основните лимфоцитни популации и субпопулациите на хелперно-индусерните и супресорно
цитотоксичните Т-лимфоцити (табл. 2). Без да бъде нарушен балансът между
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отделните лимфоцитни популации и субпопулации на Т-лимфоцитите, открихме
леко намален процент на В-лимфоцити (19%) и долни референтни стойности
на процента на супресорно-цитотоксичните Т-лимфоцити (24,9%) с абсолютни
стойности към долна референтна граница за възрастта и за двете популации
(493кл/мкл В-лимфоцити и 645кл/мкл за CD8+T-лимфоцити) (табл. 2). За да
установим функционалното състояние на лимфоцитите – проведохме тест за in
vitro стимулация на изолирани от периферна кръв на пациента лимфоцити с 10
мкг/мл фитохемаглутинин (PHA) по стандартен протокол. Процентът на активираните Т-лимфоцити (CD3+CD25+) в стимулираната и нестимулирана кръв
на пациента не се отличаваше от тази на здравата контрола (Табл. 2). Отчетена
беше нормална реакция на лимфоцити при стимулация с фитохемаглутинин.
Оценка на функцията на гранулоцитите беше извършена чрез комерсиален
кит (Beckmann Coulter) за флоуцитометрично базирана процедура за детекция на
активни кислородни метаболити при стимулация на периферна кръв с phorbol
12-myristate 13-acetate (PMA) и конверсия на dihydrorhodamine до rhodamine
като флуорогенен субстрат. Въведохме индекс на неутрофилната стимулация
(NOI): средната флуоресцентна интензивност (MFI) на стимулираната проба
към MFI на нестимулираната проба. Резултатите от пробата на пациента и от
здрава вътрешна контрола бяха напълно съпоставими и при двете проби гранулоцитите реагираха адекватно на стимулиращия агент РМА с NOI над 100,
съответно 145 и 136 арбитражни единици (Табл 3).
Табл. 2. Флоуцитометрично определяне на лимфоцитни популации в периферна
кръв и in vitro активирани изолирани периферни лимфоцити
Фенотип

Лимфоцити
Т-лимфоцити
T-хелперно-индусерни
лимфоцити
Т-супресорноцитотоксични
CD8+CD11b+ Т-супресори
CD4/CD8
В-лимфоцити
NK клетки
След „In vitro“ стимулация
на изолирани лимфоцити с
PHA 10мкг/мл
Нестимулирана проба 48
час
Стимулирана проба 48 час

Норма
%

62–69
30–40

Абс. брой
Cells/mkl
2592
1715
959

Норма
Абс. брой
X 109/L
2300–5600
1400–3600
700–2000

CD3+
CD3+CD4+

%
клетки
54
66.2
37.0

CD3+CD8+

24.9

25–32

645

500–1400

CD8+CD11b+

6.5–16.5
0.9–3.0
21–28
8–15
Контрола

108

34–304

CD19+
CD3-/CD56+16+

7.9
1.4
19.0
9.7

493
250

400–1500
100–700

CD3+CD25+

2.3

3.1

CD3+CD25+

41.2

39.4
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Табл. 3. Флоуцитометрично определяне на индекс на неутрофилна стимулация на
периферна кръв, стимулирана с phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) на пациент и
здрава контрола

Пациент
Здрава контрола

MFI
Стимулирана
проба
9862
9789

MFI
Нестимулирана
проба
68
72

NOI
Арбитражни
единици
145
136

MFI – средната флуоресцентна интензивност
NOI – индекс на неутрофилна стимулация

ДИСКУСИЯ
Откриването на понижени под 0,07 г /л серумни нива на ИгА при деца
на възраст над 4 години при нормални серумни нива на останалите класове
и субкласове на имуноглобулини е определящо за поставяне на диагнозата
селективен ИгА дефицит (11, 12). Прагът на 4-годишната възраст се поставя,
за да се избегне преждевременно поставяне на диагноза IgA дефицит, който
може да бъде преходен при по-малки деца поради забавена онтогенеза на IgA
системата след раждане. Обикновено ИгА дефицитът е диагноза за цял живот,
макар че са описани редки случаи на спонтанно възстановяване, особено при
млади пациенти (17). Възрастта на детето над 4 години, ниските стойности на
серумния ИгА 0,054г/л отговаряха на критериите за поставяне на диагнозата
селективен ИгА дефицит. Още повече че при изследване на субкласовете на
ИгА открихме нарушено съотношение ИгА1/ИгА2 за сметка на по-силно намаление на нивото на серумния ИгА2. Основната структурна разлика между
двата субкласа на ИгА е по-късият шарнирен регион, което прави този изотип
по-резистентен на действието на бактериалните протеази в лумена на гастроинтестиналния и респираторния тракт (18), поради което ИгА2 е основният
субклас на секреторния ИгА. Ниските нива на ИгА и дисбалансът на субкласовете ни дадоха основание да свържем наличието на честите респираторни
инфекции с този дефицит. Установяването на понижени стойности на ИгГ4
постави в диференциално диагностичен план и комбиниран ИгА/ИгГ4 дефицит, още повече че този комбиран дефицит се описва като един от най-честите
при децата (19). За да се приеме ИгГ4 дефицит обаче, серумното ниво на ИгГ4
трябва да бъде под 2SD за възрастта (14). Според Stienm (17) IgG4 дефицит се
приема при стойности под 0,01г/л. На този първоначален етап от изследването,
за поставяне на окончателна диагноза, предприехме контролни изследвания във
времето за отхвърляне на преходен ИгА дефицит въпреки по-голямата възраст
на детето – 5 г. и 8 м. При повторното изследване на серумния ИгА установихме
повторно ниски стойности (0,07г/л).
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За изключване на дефицити и на други системи предприехме на този етап
от проследяването на пациента и изследване на клетъчния специфичен и неспецифичен имунитет. Флоуцитометричното изследване на основните лимфоцитни
популации (В-, Т-лимфоцити и NK клетки) и субпопулации (цитотоксично-супресорни и хелперно-индусерни Т-лимфоцити) не показа съществени отклонения от нормалните стойности за възрастта. Въпреки леко намаления процент
на В-лимфоцитите и CD8+Т-лимфоцитите, в условия in vitro Т-лимфоцитите
реагираха адекватно на активационните стимули. Резултатите от дехидрородаминовия флоуцитометричен тест показаха нормална реакция на неутрофилите
от периферна кръв при стимулация с PMA.
При последващо контролно изследване на детето на възраст 5 г. и 8 м. установихме повишение на серумния ИгА (0.4 г/л) и то в рамките на нормалните
за възрастта стойности (0,3–2,0 г/л). Проследяването с израстването на детето
показа трайна тенденция към повишаване на нивото на серумния ИгА, още повече че, при едно от изследванията по време на остро респираторно заболяване,
отчетохме силно повишение и на трите класа имуноглобулини като адекватна
реакция при острофазов възпалителен отговор.
Много проучвания показват, че една част от педиатричните ИгА дефицити
са транзиентни (20–27 47–54). Изследване във връзка с нормализиране на ИгА
нивата при дефицитни деца показват, че около една трета от децата с тотален
ИгА дефицит нормализират серумните нива на ИгА с времето (20). Обратно
на това други проучвания не намират нормализиране на нивата на ИгА при
дългогодишно проследяване на ИгА дефицитни деца (25, 27). Описаният от нас
случай приемаме като транзиторен ИгА дефицит с нормализиране на серумния
ИгА около година след поставяне на диагнозата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поставянето на дигнозата ИгА дефицит в ранна детска възраст се нуждае
от внимателна преценка и проследяване във времето за изключване на спонтанна резолюция при транзиторната форма на ИгА дефицита. Изключването или
потвърждаването на диагнозата ИгА дефицит е от съществено значение поради
честата асоциация с автоимунни, алергични, злокачествени заболявания, както и
възможна прогресия към общ вариабилен имунодефицит, с различна прогноза и
терапевтично поведение. Ето защо, веднъж диагностициран като ИгА дефицит,
пациентът трябва да бъде регулярно проследяван по отношение на клинични и
имунологични параметри.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПРЕХОДЕН ИГА ДЕФИЦИТ

Красимира Халачева
Секция „Имунология“, Катедра по молекулярна биология, Имунология и
медицинска генетика, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара
Загора
Селективният ИгА дефицит е най-често срещаната форма на първичен
имунодефицит, определен като понижено серумно ниво на ИгА под 0,07г/л при
нормални нива на другите имуноглобулиниви изотипи при индивиди на възраст поголяма от 4 години. Една част от засегнатитите са асимптоматични, но при други се
описват често повтарящи се инфекции на респираторната и гастроинтестинална система,
алергични и автоимунни заболявания. Ние представяме клиничен случай на дете на
възраст 4 години и 6 месеца, диагностицирано с ИгА дефицит (ИгА – 0,05г/л) по повод
на повтарящи се респираторни инфекции. Диагнозата бе потвърдена на 5 годишна
възраст при контролно изследване на серумен ИгА – 0.07 г/л. При трето поредно изследване при навършени 5 години и 8 месеца ИгА (0,41 г/л) бе в границите на нормата
за възрастта и дефицитът бе определен като транзиторен. Диагнозата селективен ИгА
дефицит при децата трябва да бъде поставяна много внимателно. Необходимо е продължително проследяване, за да се изключи преходната форма на ИгА дефицит, поради
забавена онтогенеза на ИгА системата след раждане.
Ключови думи: Първичен имунодефицит, ИгА дефицит, дефицит на ИгА
субкласове.
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CLINICAL CASE REPORT OF TRANSIENT IgA DEFICIENCY

Krasimira Halacheva
Laboratory of Clinical Immunology, Department of Molecular Biology, Immunology
and Medical Genetics, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Selective IgA deficiency is the most common form of primary immunodeficiency defined
as serum IgA levels below 0,07g/l in the presence of normal levels of others immunoglobulin
isotypes in individuals of 4 years of age or older. Most individuals with IgA deficiency are
asymptomatic but some patients present with recurrent infections of the respiratory and gastrointestinal tracts, allergic disorders, and autoimmune manifestations. We present a clinical case
of a child aged 4 years and 6 months diagnosed with IgA deficiency in relation to recurrent
respiratory infections. The diagnosis was confirmed at age 5 with a control survey of serum
IgA (0,07g/l). But the third consecutive study at age 5 years and 8 months showed serum IgA
level (0,41g/l) within normal range for age and IgA deficiency was evaluated as transient.
Diagnosis of IgA deficiency in infancy requires careful evaluation and follow-up time for the
exclusion transient form of IgA deficiency due to delayed ontogeny of IgA system after birth.
Key words: Primary immunodeficiency, IgA deficiency, IgG subclass deficiency.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНА СЕСИЯ
„ПИД ЕКСПЕРТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ“,
4-та национална конференция за редки болести и
лекарства сираци,
13–14.09.2013 г., Пловдив
За 4-та поредна година Националният форум за редки болести и лекарства
сираци фокусира интереса на български имунолози, педиатри, генетици върху
първичните имунодефицити – редките имуномедиирани болести. На 14 септември 2013 г. в новотел „Пловдив“, в рамките на Конференцията, се проведе
научната сесия „ПИД – експертни центрове в България“. Над 50 присъстващи
участваха със съобщения, въпроси, предложения и дискусии.
В доклада си Председателят на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ) и национален консултант по имунология – проф. д-р Елисавета
Наумова, представи основните постижения на БАКИ след 3-тата национална
конференция по редки болести – сформирането на функционален принцип на
двата експертни центъра (ЕЦ) за ПИД в УМБАЛ „Александровска“ – София
и УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, стартиране на клинична пътека „Лечение
на доказани ПИД“ и отпускане на лекарства от НЗОК за терапия на ПИД в извънболничната помощ. Бяха разгледани подробно дейността на ЕЦ в София на
база на Университетската клиника по клинична имунология и актуализирания
регистър за ПИД.
Проф. д-р Мариана Мурджева (ръководител на Катедрата по микробиология
и имунология при МУ – Пловдив) запозна аудиторията с дейността на ЕЦ по
ПИД в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, където на субституираща терапия по
клинична пътека в Клиниката по педиатрия и генетични заболявания преминават
деца с ПИД, а специализирана комисия предлага за лечение в извъболничната
помощ пациенти с антителни дефицити и наследствен ангиоедем.
В доклада си проф. д-р Марта Балева от Клиниката по клинична имунология
на УМБАЛ „Александровска“ – София – „Имунизации при имунодефицити“,
акцентира върху препоръките, правилата и контраиндикациите за провеждане
на имунизации при имунни дефицити. Поставен беше въпросът за извършване
на скрининг след раждането с цел откриване на имунен дефицит и ограничаване
на усложненията в постваксиналния период, особено при прилагане на живи
атенюирани ваксини.
„Автоинфламаторните синдроми – отвъд хоризонта на познатото“
беше четвъртият доклад в сесията, представен от д-р Б. Върбанова от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ – Варна. Разнообразната
класификация, все още непълно изяснените патогенетични модели на тези
състояния, концепцията за участието на инфламазомата и възможностите за
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антицитокинова терапия събудиха основателно интереса и коментарите на
участниците.
Основните насоки в дискусията бяха: 1) необходимостта от скрининг за
ПИД в неонаталния период и ранна детска възраст; 2) предложение за допълване на съществуващите клинични процедури със системно лечение на ПИД
(за 24 ч.) и създаване на нова за диспансерно наблюдение на ПИД; 3) консенсус
за ваксинации при пациенти с ПИД; 4) разширяване на реимбурсираните от
НЗОК изследвания в доболничната помощ на имунологичните показатели за
ПИД (определяне на субкласове имуноглобулини и С1-естаразен инхибитор);
5) осигуряване на достъп на болните с ПИД до терапия с интерферон-гама и
GM-CSF.
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