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СТРАНИЦА 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ“

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Българската асоциация по клинична имунология е с нов виртуален облик 
в Web пространството. Адмирираме проявата на инициативност на всеки от 
членовете на БАКИ за допълването му с полезна и интересна информация. 
Предстои да се подготви версия на английски език. Разделянето на потоците 
информация се осъществи с регистрирането на допълнителен е-майл адрес: 
bacimmunology@gmail.com – за кореспонденция между УС и членовете на 
БАКИ, а за кореспонденция по ВОК остава: info@aci-bg.org. Всичко това прави 
Сдружението по-разпознаваемо, а членовете му по-информирани.

През 2017 година общността на Българската асоциация по клинична имуно-
логия се увеличи с 6 новоприети членове. „Добре дошли“ на доц. д-р Велислава 
Терзиева, Драгомира Николова, Яна Тодорова, д-р Марта Райкова, д-р Георги 
Христов Василев и д-р Симеон Петков Петков. Поздравявам и членовете на 
БАКИ, придобили специалност през 2017 г., а именно: д-р Спаска Лесичкова 
– клинична имунология, Драгомира Николова, инж. хим. Валентина Атанасова 
и Атанаска Георгиева – лабораторна имунология.

В сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“ като редовни 
членове членуват 73 лекари и специалисти с немедицинско образование, от които 
55% са лекари със специалност клинична имунология, 10% са специалисти по 
лабораторна имунология, 11% са лекари от други специалности, работещи по проб-
лемите на ПИД, 5% са биолози, работещи в областта на клиничната имунология, 
специализиращите клинична имунология са 11%, а лабораторна имунология са 8%.

И през 2017 година положихме усилия да създадем условия за професио-
налното развитие и изява на членовете на БАКИ, както и да популяризираме 
новостите в областта на клиничната имунология чрез редица срещи, конфе-
ренции и други активности. Световната седмицата на ПИД, 22–29 април 2017, 
отбелязахме по места с различни мероприятия. Вече стана традиция да се из-
вършват безплатни медицински прегледи от специалисти клинични имунолози, 
работещи в имунологични звена в София – УМБАЛ „Александровска“, НЦЗПБ, 
СБАЛСПМ „Пирогов“, УMБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Плевен и Стара Загора 
в контекста на подобряване на достъпа до оптимални грижи за всички паци-
енти с имуномедиирани болести. Бяха консултирани повече от 100 пациенти. 
Стартира инициатива за провеждане на семинари с общопрактикуващи лекари 
по проблемите на първичните имунни дефицити в Плевен, Пловдив и София, 
към която имаше голям интерес.
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Международният ден на имунологията 29 април беше официално честван 
по време на „Плевенските имунологични дни 2017“, 10-годишнината от създа-
ването на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ и Седмата работна среща „Репродуктивна 
медицина 2017 – противоречия и консенсус“, 28–30 април 2017 г. В рамките 
на работната среща се дискутираха съвременните постижения и противоречия 
във фундаменталните и практически аспекти на репродуктивните неуспехи, 
обединявайки в един форум специалисти от различни области на репродуктив-
ната медицина , акушерство и гинекология, репродуктивна имунология, репро-
дуктивна ендокринология, медицинска генетика, андрология, микробиология, 
вирусология, неонатология и репродуктивна психология.

Традицинното вече лятно училище за пациенти с първични имунодефицити. 
се проведе в почивната база на МУ – Пловдив, Цигов Чарк съвместно с МУ – 
Пловдив и Експертен център „Джефри Модел“ – България на 16 и 18 юни 2017 
г. Двудневната програма включваше доклади, практическо обучение, заседание 
на националната работна група по първични имунни дефицити, среща на Бъл-
гарската асоциация на хора с първични имунни дефицити и интерактивен диалог 
между лекари и родителите на малките пациенти. Това събитие събра водещи 
имунолози от цялата страна, деца с първичен имунен дефицит и техните роди-
тели, с цел за да се запознаят с подробности относно тяхното заболяване, да се 
осъществи тесен контакт между пациенти и лекари за подобряване качеството 
на живот. Обсъдиха се бъдещи стратегии за кампании и дейности, насочени 
към лекарите и обществото, за подобряване на ранната диагноза, подходящото 
лечение и проследяване на пациентите с оглед намаляване на заболеваемостта 
и смъртността, свързана с ПИД.

Първата работна среща за стандартизиране на АНА флуоресцентни 
образи по инициатива на сътрудниците на Лабораторията по имунология при 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се проведе през м. юни, 2017 г. Беше изнесена 
презентация от Catrin Mary – гост-лектор от фирма EUROIMMUN, Германия. 
Във форума взеха участие и много млади специалисти, интересуващи се от 
тематиката на АНА флуоресцентните образи. Срещата премина в много ведра 
атмосфера и конструктивни дискусии. По време на конференцията по качество в 
имунологията през м. декември дискусията продължи и се постигнаха известни 
консенсуси. 

Сесията, посветена на проблемите на първичните имунодефицитни забо-
лявания в рамките на Осмата национална конференция по редки болести и 12-ия 
конгрес по генетика на човека се проведе през м. септември 2017 в гр. Пловдив, 
Обсъдиха се проблемите и перспективите за ранната диагностика на ПИД. Отдел-
но се представиха няколко случая на пациенти с такива заболявания от УМБАЛ 
„Александровска“, Клиниката по клинична имунология и Клиниката по детски 
болести при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. В рамките на сесията се изнесе и 
доклад за лечението на наследствения ангиоедем с препарата ICATIBANT.

Втората тематична среща „Имунология и хранене“ се проведе в спо-
койна и приятелска атмосфера между лекарите имунолози и представители 
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на фирмите „Нутерджия“ и „Неофарма“, които представиха новите си про-
дукти“. Поради големия интерес към препаратите последваха допълнителни 
срещи по места.

Както знаете, в края на 2016 г. се роди идеята за стартиране на национална 
профилактична програма под надслов „Имунология за по-добро здраве“. Във 
връзка с това беше проведено първото заседание на работната група през месец 
април 2017 в гр. Плевен. Обсъдиха се предложения за изготвяне на пилотни 
предпрограмни проекти, които са в различен стадий на подготовка: Скринин-
гово изследване на новородени за ТКИД посредством T-cell receptor excision 
circle (TREC) тест с цел определяне на честотата на вродените нарушения на 
Т-клетъчния имунитет и икономическата ефективност от рутинното му прила-
гане като част от Национална скринингова програма. Скрининг за хуморален 
дефицит на имунния отговор (Иг и субкласовете им) при всички възрастови 
групи. Скрининг за автоантитела при хора с фамилна обремененост и висок 
риск от автоимунно заболяване. Скрининг за клетъчен имунен дефицит – оценка 
на степента на „имунологично остаряване„ включително маркери на хронично 
имунно възпаление при лица в активна възраст.

През 2017 г. бяха раздадени само 2 стипендии на членове на БАКИ за учас-
тие в научни форуми в Чехия и Ирландия. Бих искала да апелирам за повече 
смелост при кандидатстване за финансово подпомагане на участията. 

Външната оценка на качеството е една от важните дейности на БАКИ. 
През 2017 г. са проведени всички предвидени схеми за ВОК по имунология. 
Резултатите се отчетоха и анализираха по време на Конференция по качест-
вото през м. декември. Дискусията беше насочена към стандартизиране на 
биологичните проби изпращани за флоуцитометрия, анализ на резултатите и 
въвеждане на нови схеми. Подробна информация ще бъде публикувана в този 
брой на Годишника.

След кратко прекъсване се поднови представителство на БАКИ в Секция 
„Лабораторна медицина“, Дивизията по имунология на UEMS. Тази година 
се постави и основа за по-тясно сътрудничество с Българската педиатрична 
асоциация в областта на имуномедиираните болести при децата, ваксинопро-
филактиката и др. Във връзка с това имунолози ще вземат участие в Четвъртата 
експертна среща по ваксинопрофилактика на 23–24 февруари 2018 година в гр. 
София. Освен това се планира провеждане на експертна среща между педиатри 
и имунолози на 16–17 юни 2018 г. в Цигов чарк.

В резултат на направения задълбочен анализ на настоящото и бъдещо раз-
витие на нашата общност са набелязани следващи стъпки, които са залегнали в 
Програмата за 2018 година. Целта е да се подготвим за предстоящи предизвика-
телства, чрез актуализиране и разширяване на знанията си, стимулиране на нови 
идеи, насърчаване на сътрудничеството и укрепване на личните взаимовръзки. 
Разбира се, всичко това зависи от активността и конструктивните предложения 
на всички членове на нашето сдружение. 
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СКЪПИ КОЛЕГИ,

от името на Управителния съвет на БАКИ бих искала да Ви благодаря за 
доверието и желанието да бъдете част от имунологичния екип, който твори 
бъдещето на тази предизвикателна дисциплина.

ПРОФ. Д-Р ЕЛИСАВЕТА НАУМОВА, ДМ, ДМН
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАКИ
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА 
В ХЕМАТОЛОГИЯТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА: 

НЯКОЛКО СТЪПКИ 
КЪМ „ОБРАЗОВАНАТА“ РЕВОЛЮЦИЯ

Велизар Шиваров

РЕЗЮМЕ

През последните две години бяха направени няколко важни стъпки напред в пер-
сонализирания подход при възрастни пациенти с остра миелоидна левкемия (ОМЛ). 
Те се основават основно на последните открития в областта на молекулярната генетика 
на заболяването, водещи до дефиниране на нови подтипове ОМЛ с ясно разграничими 
генетични аберации и клинична прогноза. Някои от тези аберации се оказаха молеку-
лярни мишени, подходящи за създаване на специфични лекарства. През 2017 г. няколко 
такива таргетни лекарства бяха одобрени за клинична употреба. Тук описваме накрат-
ко някои от последните постижения в областта на генетиката на ОМЛ и обсъждаме 
приложението на новите одобрени за употреба лекарства мидостаурин, еназидениб и 
гемтузумаб озогамиц ин.

Ключови думи: Остра миелоидна левкемия, персонализирана медицина, мутации, 
таргетна терапия, мидостаурин, еназидениб, гемтузумаб озогамицин.

Адрес за кореспонденция: д-р Велизар Шиваров, Отделение по Клинична хе-
матология, УМБАЛ „Софиямед“, Блок 2; ул. „Димитър Моллов“ 10, София 1797, 
e-mail: vshivarov@abv.bg

THE PERSONALIZED MEDICAL APPROACH IN HEMATOLOGY IN 
2017: A FEW STEPS TOWARDS THE „EDUCATED“ REVOLUTION

Velizar Shivarov

ABSTRACT

In the last two years several major advances in the personalized approach to adult acute 
myeloid leukemia (AML) were made. Those were primarily based on the recent insights in 
the molecular genetics of the disease leading to the defi nition of novel AML subtypes with 
distinct genetic backgroundand clinical prognosis. Some of those aberrations proved to be 
“druggable” molecular targets and in 2017 several targeted drugs made their way to the 
clinic. Here, we describe briefl y some of the recent major advances in the AML genetics and 
discuss the application of the newly approved drugs such as midostaurin, enasidenib and 
gemtuzumabozogamicin. 

Keywords: Acute myeloid leukemia, personalized medicine, targeted therapy, mutations, 
midostaurin, enasidenib, gemtuzumab ozogamicin

Correspondence: Velizar Shivarov, Dept. Clinical Hematology, University Hospital 
„Sofi amed“, Bl. 2; 10 Dimitar Mollov str. Sofi a 1797; e-mail: vshivarov@abv.bg
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През последното десетилетие сякаш всеки обикновен лекар е все по-близо до 
думите на Албърт Айнщайн „Искам да знам мислите на Бог, останалото са просто 
подробности“. Причината за това станаха последните технологични постижения 
на високопроизводителното секвениране на нуклеинови киселини от второ по-
коление (наричано още „next generation sequencing (NGS)“), което ни позволи по 
безпрецедентен допреди десетилетие начин да разбираме молекулярните основи 
на повечето генетично обусловени вродени и придобити заболявания. Промяната в 
технологичните възможности и в разбиранията за молекулярните основи на живота 
в здраве и болест доведе до това, което днес наричаме „персонализирана медицина“.

Голяма част от първите стъпки в областта на персонализираната медицина 
бяха направени при хематологичните заболявания по две основни причини – 
тежестта на заболяванията (т.е. „медицинската необходимост“) и достъпността 
на биологичен материал за изследване. Станалите емблематични постижения 
на „персонализираната“ хематология от края на 20. и началото на 21. век, а 
именно откритието на иматиниб за лечение на заболявания с Филаделфийска 
хромозома и на АТРА за лечение на промиелоцитна левкемия обаче за повече 
от 15 години се считаха по-скоро за щастливо изключение и много изследова-
тели и клиницисти със свити сърца наблюдаваха липсата на значим напредък 
в лечението на най-тежките хематологични неоплазии, като острата миелоидна 
левкемия (ОМЛ), при която общата 5-годишна преживяемост едва достига 20% 
[1]. Отминалата 2017 г. даде надежда, че разработването на персонализирани 
диагностични и прогностични подходи и лекарства за остра миелоидна левкемия 
може в крайна сметка да се увенчае с успех. По-долу накратко ще ги разгледаме.

НАПРЕДЪК В МОЛЕКУЛЯРНОТО И ГЕНЕТИЧНОТО 
ПРОФИЛИРАНЕ НА ОМЛ

Анализът на данните от пълното геномно и екзомно секвениране на ОМЛ 
показа, че геномът на ОМЛ е сравнително беден на мутации спрямо други не-
оплазии, а също така, че основният профил на мутациите може да се свърже с 
естествения процес на стареене на хемопоетичната тъкан [2, 3]. Допълнително 
доказателство, че повечето от мутациите, свързани с ОМЛ, са естествен и не-
избежен процес, са редицата данни за наличието на така наречената клонална 
хемопоеза с неясно значение, която чрез NGS подходи се открива в до 10% от 
хората без хематологични заболявания над 70 години [4].

Чрез таргетно секвениране на 111-те най-често мутирани гени при ОМЛ 
при 1540 пациенти и комбинирането на тези данни с клиничните и цитогене-
тичните данни се стигна до откриване на нови геномно-дефинирани подгрупи, 
като пациенти с мутации в гените за РНК сплайсинг или за хроматина, пациенти 
с мутации на TP53 гена и подгрупа на пациенти с мутации на позиция R172 
на IDH2 гена [5]. Тези данни могат да доведат до директно транслиране в кли-
ничната практика в бъдеще, тъй като математическото моделиране показа, че 
изборът на терапия въз основа на тези геномни данни има потенциала за нама-
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ляване на броя на алогенните трансплантации с около 20%, без да се повлияят 
клиничните резултати [6]. От практическа гледна точка риск-адаптирата терапия 
при ОМЛ се основава на последните промени в така наречената ELN (European 
LeukemiaNet) стратификация на риска, утвърдена от международна експертна 
група в края на 2016 г. (Таблица 1) [7].

Всички тези стъпки показват все по-бързото навлизане на геномните под-
ходи за избор на подходяща стратегия на поведение при определения пациент 
от самата диагностика на заболяването. Тази стратегия е имплементирана в 
изследователската програма от клинични проучвания на редица кооперативни 
групи при проучване на ОМЛ в Западна Европа и САЩ. Значителен тера-
певтичен пробив обаче може да се постигне не просто чрез оптимизиране и 
индивидуализиране на настоящите терапевтични подходи, а чрез достигане до 
клиничната практика на нови таргетни терапии или конвенционални такива с 
подобрени фармацевтични свойства. През 2017 г. Food and Drug Administration 
(FDA) на САЩ одобри три нови продукта за таргетна терапия при ОМЛ и един 
с подобрени фармацевтични свойства.

Таблица 1. Генетична стратификация на риска според ELN (2017) [7]

Рискова категория Генетична аномалия

Благоприятен 
риск

t(8; 21)(q22; q22.1); RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22) или t(16;16)(p13.1; q22); CBFB-MYH11
Мутирал NPM1 без FLT3-ITD или с FLT3-ITD с ниска 
експресия
Биалелни мутации на CEBPA

Междинен риск

Мутирал NPM1 и FLT3-ITD с висока експресия
Див тип NPM1 без FLT3-ITD или с FLT3-ITD с ниска 
експресия (без генетични аберации с лош риск)
t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A‡

Цитогенетични аберации, които не са класифицирани 
нито като благоприятен, нито като неблагоприятен риск.

Неблагоприятен 
риск

t(6; 9)(p23; q34.1); DEK-NUP214
t(v; 11q23.3); KMT2A пренареждания
t(9; 22)(q34.1; q11.2); BCR-ABL1
inv(3)(q21.3; q26.2) или t(3;3)(q21.3; q26.2); GATA2, 
MECOM (EVI1)
−5 или del(5q); −7; −17/abn(17p)
Комплексен кариотип, кариотип с монозомия
Див тип NPM1 и FLT3-ITD с висока експресия
Мутирал RUNX1
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МИДОСТАУРИН
Вътрешните тандемни дупликации на FLT3 гена (FLT3-ITD) са най-небла-

гоприятната молекулярна аберация при ОМЛ (Таблица 1). Преди повече от 15 
години беше показано, че един стауроспоринов аналог, изолиран от дрождите 
Streptomyces staurosporeus, може да инхибира силните пролиферативни сигна-
ли през мутилиралия FLT3 рецептор при ОМЛ. През 2017 г. бяха публикувани 
резултатите от продължилото повече от десетилетие фаза 3 проучване RATIFY, 
включващо 717 пациенти с ОМЛ под 60-годишна възраст с молекулярно доказани 
FLT3 мутации [8]. Пациентите са били рандомизирани в съотношение 1:1 да по-
лучават стандартна терапия плюс или мидостаурин или плацебо. Мидостаурин е 
прилаган като част от индукционната, консолидиращата и поддържащата терапия. 
Трансплантацията на костен мозък е била допустима по преценка на лекуващия 
лекар. Медианата на общата преживяемост (ОП) в групата на мидостаурин е 
74.7 месеца спрямо 25.6 месеца за плацебо групата. Съотношението на риска от 
летален изход е 0.78 (95% ДИ: 0.63–0.96, P=0.009). Медианата на преживяемостта 
без събития в групата на мидостаурин е 8.2 месеца спр. 3.0 месеца в групата на 
плацебо (p=0.002). Ползата от мидостаурин не зависи от вида на FLT3 мутацията 
и от експресията. В центровете от САЩ употребата на алогенна трансплантация 
е била много по-ниска. Мидостаурин показва тенденция за удължена преживяе-
мост при пациентите, които са били подложени на алогенна трансплантация, но 
не се открива статистически значима разлика между мидостаурин и плацебо, ако 
трансплантацията е била извършена по време на първата пълна ремисия. Трябва 
да се отбележи, че мидостауринът не води до неочаквани токсични реакции и не 
засилва миелосупресията, причинена от конвенционалната терапия.

Това проучване е забележително по няколко причини. То е безпрецедентно 
по мащаба на молекулярния анализ, тъй като са били скринирани повече от 
3200 пациенти за наличие на FLT3 мутации за много кратко време. Това пред-
ставлява първата таргетна терапия, показваща подобрение на преживяемостта 
при голяма група пациенти с ОМЛ. В резултат на проучването се демонстрира 
и как един прогностичен маркер е насочил разработването на нов вид терапия 
и се превръща в предиктивен за резултата от нея. Очевидни са обаче няколко 
недостатъка и проблеми с неразрешен отговор, като например: Как алогенната 
трансплантация по време на първата ремисия повлиява клиничните резултати? 
Би ли подобрило клиничните резултати приложението на мидостаурин и след 
трансплантацията? Как повлияват отговора към мидостаурин други молеку-
лярно-генетични маркери, като мутациите на гените NPM1, DNMT3A, IDH1/2, 
TP53, KRAS. Какъв е профилът на ефикасност и безопасност на мидостаурин при 
пациенти в напреднала възраст? Може ли той да се комбинира с епигенетична 
терапия, като азацитидин или децитабин?

Така мидостауринът беше одобрен за клинично приложение от FDA април 
2017 г. и от European Medicine Agency (EMA) през септември 2017 г. за прило-
жение в комбинация с конвенционална химиотерапия на възрастни пациенти с 
ОМЛ и мутации на FLT3 гена.
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ЕНАЗИДЕНИБ
IDH1/2 мутациите засягат точно определени кодони от двата гена и се откри-

ват при около 10% от възрастните пациенти с ОМЛ, но както беше отбелязано 
по-горе, може да представляват самостоятелно геномно-дефинирана подгрупа. 
Причината за това е уникалният левкемогенен механизъм на тези мутации. Те 
водят до експресия на мутантни изоцитратдехидрогенази 1 и 2 с неоморфна 
каталитична активност, водещи до преференциално образуване на онкомета-
болита 2-хидроксиглутарат, а не на нормалния метаболит 2-кетоглутарат. Това 
води до конкурентно инхибиране на редица ензими, наречени диоксигенази, 
от които голяма част участват в епигентичната регулация на клетката. Поради 
тази причина IDH1/2 мутациите имат както директен препрограмиращ ефект, 
така и паракринен върху левкемични клетки, които не притежват тези мутации. 
Чрез методите на компютърното моделиране бяха разработени специфични 
инхибитори на мутантен IDH2 (AG-221; еназидениб) и мутантен IDH1 (AG-
120; ивозидениб) ензим.

До този момент са публикувани междинните резултати от фаза 1/2 про-
учване с IDH2 инхибитора еназидениб при рефрактерна/рецидивирала ОМЛ 
с такива мутации (9, 10). Те показват, че в перорална доза от 100 мг дневно 
еназидениб води до честота на общ отговор от 38.5% като при 26.6% от паци-
ентите се постига пълна ремисия или пълна ремисия с непълно хематологично 
възстановяване. Медианата на продължителността на отговора е 5.6 месеца и 
обща преживяемост от 9.3 месеца спрямо 3 месеца при стандартна терапия. 
Подгруповият анализ показва, че отговорът към еназидениб може да зависи от 
вида на мутацията. Отговорът също така не зависи от превалирането на клона 
с мутация и потвърждава паракринното действие на онкометаболита 2-хидрок-
сиглутарат. Специфично усложнение на еназидениб е т.нар. диференциационен 
синдром, който се развива поради индуцираната диференциация на миелоидните 
бласти при около 14% от пациентите и не се повлиява от незабавното спиране 
на приема на лекарството. Опасността от този синдром е включена като пре-
дупреждение към кратката характеристика на продукта при полученото бързо 
одобрение от FDA през август 2017 г. като лекарство-сирак за рецидивирала/
рефрактерна ОМЛ с мутация на IDH2.

ГЕМТУЗУМАБ ОЗОГАМИЦИН
Гемтузумаб озогамицин (ГО) е едно „възкресено“ през 2017 г. лекарство. 

То представлява хуманизирано моноклонално антитяло-конюгат с токсина ка-
лихеамицин, насочено срещу човешкия CD33 антиген. Експресията на CD33 
върху левкемичните миелобласти е вариабилна като, около 2/3 от пациентите 
показват експресия в поне 75% от левкемичните клетки, а всички пациенти имат 
откриваема експресия в поне част от бластите. През 2000 г. лекарството получи 
ускорено одобрение от FDA за лечение на ОМЛ с експресия на CD33 при паци-
енти над 60 години и предупреждение за повишена честота на венооклузивна 
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болест (ВОБ). През 2010 г. обаче лекарството беше изтеглено от пазара поради 
липсата на подобрени клинични резултати от фаза 3 проучването S0106 на SWOG 
групата и по-високата индукционна смъртност в групата, лекувана с ГО в доза 6 
mg/m2. След 2010 година обаче станаха известни резултатите от няколко големи 
академични проучвания в Европа (GOELAMS, AML2006IR, 39 MRC AML15, 
40 ALFA-070141 и NCRI AML1642). Особено впечатляващи са резултатите от 
проучването ALFA-0701 с рандомизирани 278 пациенти с ОМЛ на възраст 50–70 
години [11]. Проучването е с 2 рамена – индукция само с даунорубицин (60 mg/
m2) или в комбинация с фракциониран ГО (3 mg/m2 на ден 1, 4 и 7), както и ед-
нократна доза ГО (3 mg/m2) на ден 1 от двата цикъла консолидация. При сходна 
честота на пълна ремисия пациентите, лекувани с ГО, са със значимо по-добра 
медиана на преживяемостта без събития (19.6 спр. 11.9 месеца; p=0.00018) и обща 
преживяемост (34 спр. 19.2 месеца; p=0.046). При това обаче ефектът е ограничен 
до цитогенетичните подгрупи с благоприятен и междинен риск. Тези заключения 
се потвърждават и от голям метаанализ на 3325 пациенти, нелекувани преди това 
ОМЛ, а именно, че ГО в комбинация със стандартна индукционна химиотерапия 
подобряват преживяемостта при пациенти с благоприятен и междинен цигогене-
тичен риск [12]. Честотата на вено-оклузивната болест е зависима от дозата на 
ГО, като е значимо по-ниска при 3 mg/m2спрямо 6 mg/m2.

ДРУГИ НАДЕЖДИ
През 2017 г. FDA одобри за лечение на свързана с терапия ОМЛ или ОМЛ с 

диспластични промени и продуктът CPX-351, който представлява микрозомално 
енкапсулирана смес от цитарабин и даунорубицин в оптимизирано съотноше-
ние 5:1. Обнадеждаващи са и първоначалните резултати с BCL2 инхибитора 
венетоклакс при пациенти с ОМЛ в напреднала възраст.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През последните две години бяха направени на пръв поглед малки, но 

всъщност значими постижения в разработването и утвърждаването на подходи 
за персонализирано поведение при такова тежко заболяване като острата ми-
елоидна левкемия. Разбира се, ще са необходими няколко години до осезаема 
промяна в прогнозата на пациентите в резултат на тези постижения. Необхо-
дими са и политически, и финансови решения, които да направят усилията на 
няколко поколения изследователи и клиницисти бързо достъпни до възможно 
най-голям брой нуждаещи се по целия свят.
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МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА 
НА ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ – 

МЯСТОТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА СЕКВЕНИРАНЕ 
ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

С. Михайлова, Н. Гешева, С. Лесичкова, П. Янкова, 
М. Балева, Е. Наумова

Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, 
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Катедра клинична лаборатория и клинична 

имунология, МУ – София

РЕЗЮМЕ

Геномната медицина е нова структурирана стратегия за диагностициране и 
терапевтично повлияване на заболявания, която се основава на информация от 
човешката геномна последователност. Технологиите за секвениране от следващо 
поколение (NGS) притежават потенциал за едновременно, бързо, цялостно, 
диференциално диагностично тестване на моногенни заболявания, което е от полза 
за поставянето на дефинитивна диагноза и свежда до минимум продължителността 
на емпиричното лечение и времето за генетично консултиране. Първичните имунни 
дефицити (ПИД) са идеален таргет за подобни анализи поради тяхната хетерогенна 
природа и в много случаи значително разминаване между генотип и фенотип. Целта 
на нашата работа беше да тестваме и оценим ролята на таргетната NGS технология за 
диагностиката на 3 пациенти, характеризиращи се със сложна или атипична клинична 
картина, предполагаща ПИД. При един пациент достигнахме до генетична диагноза, 
въпреки че намереният вариант не е описан до този момент, но притежава всички 
характеристики на патогенен. При един пациент мутациите са свързани с неочаквани 
клинични признаци, разширявайки фенотипния спектър на типичните ПИД. Това налага 
допълнителен анализ с оглед постигане на корелация между промените в генома и 
изявената патология. При един индивид не се потвърди молекулярна първопричина за 
имунните нарушения. Въз основа на тези резултати, макар и при малък брой пациенти, 
бихме могли да заключим, че идентифицирането на генетични дефекти при пациенти 
с ПИД все още е голямо предизвикателство и функционалното им потвърждаване 
е необходимост с цел категорично доказване връзката между генетичната промяна 
и изявения фенотип. Въпреки това считаме, че NGS технологиите биха могли да се 
използват като диагностичен подход от първа линия за оценка на комплексните ПИД.

Ключови думи: първични имунни дефицити, NGS технологии.
Адрес за кореспонденция: доц. д-р С. Михайлова, Клиника по клинична имунология 

с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска“. „Г. Софийски“ 1, София 1431
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MOLECULAR DIAGNOSIS OF PRIMARY IMMUNE DEFICIENCY AND 
NEXT GENERATION SEQUENCING TECHNOLOGIES

S. Mihaylova, N. Gesheva, S. Lesichkova, P. Yankova, M. Baleva, E. Naumova

RESUME

Genomic medicine is a new, structured strategy to disease diagnosis and management 
that features genome sequence information.Next-generation sequencing (NGS) technolo-
gies has the potential for simultaneous, rapid, comprehensive, differential diagnostic testing 
of monogenic illnesses, which benefi ts defi native diagnoses and minimizes the duration of 
empirical treatment and time to genetic counseling. Primary immune defi ciensies (PID) are 
the ideal target for such king of analysis because of their heterogeneous nature and in many 
cases profound genotype-phenotype disociation. The aim of our work was to test and evaluate 
the role of targeted NGS in the diagnosis of 3 patients, characterized by complex or atypical 
clinical features suggesting a PID. We reached a conclusive genetic diagnosis in one patien-
talghtought the variant found has not been described previously. In one patient mutations were 
associated with unexpected clinical features, expanding the phenotypic spectrum of typical 
PIDs so futher analysis needs to be performed in order to correlate the genome changes with 
patient`s pathology. In one individual no causative variants of the disorder were confi rmed. 
Based on these considerations, the identifi cation of genetic defects in patients with PIDs is 
still a major challenge, and the functional implication of the variation must be considered 
mandatory to defi nitely prove the relationship between the genetic alteration and the related 
phenotype. Nevertheless we believe that NGS technologies could be used as a fi rst-line genetic 
approach for the evaluation of complex PIDs.

Keywords: primary immune defi ciencies, NGS technologies.
Correspondence: assoc. prof. S. Mihajlova, Depart. Clinical Immunology withstem 

cells bank, University Hospital Alexandrovska, 1. G.Sofi iski str. Sofi a 1431

Първичните имунни дефицити (ПИД) са група заболявания, причинени от 
дефекти в един или няколко компонента на имунната система. Пациентите с 
ПИД обикновено са с повтарящи се или тежки инфекции, трудно овладяващи 
се с конвенционална терапия. Видовете инфекции при пациенти с ПИД зависят 
от това кои компоненти на имунната система са засегнати и често предоставят 
първите сведения за естеството на имунологичния дефект. Известно е, че по-
вечето ПИД са генетични заболявания и понастоящем са идентифицирани над 
240 гени, свързани с различни нозологии. Поради клиничната хетерогенност и 
широко припокриващите се фенотипи сред ПИД често е предизвикателство да 
се постигне окончателна клинична диагноза. 

Съгласно една от последните класификации (Union of Immunological 
Societies Expert Committee) ПИД се подразделят в девет категории, а именно (1) 
комбинирани имунодефицити; (2) комбинирани имунодефицити с асоциирани 
или синдромни характеристики; (3) предимно недостиг на антитела; (4) болести 
на имунната дерегулация; (5) вродени дефекти в броя или функцията на фаго-
цитите или и двете; (6) дефекти в естествения имунитет; (7) автовъзпалителни 
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нарушения; (8) дефекти на комплементарната система; и (9) фенокопия на 
ПИД [1]. Докато някои от ПИД се вписват в повече от една от тези категории, 
признаците и симптомите на различните дефицити от различни категории се 
припокриват значително, което още веднъж показва изключителните диагнос-
тични трудности. Стандартната оценка на пациентите със съмнение за имунен 
дефицит се ръководи от клиничната картина, първоначалните скринингови 
тестове, които включват фенотипни и функционални изследвания, като пълна 
кръвна картина с диференциално броене, серумни нива на имуноглобулини 
и комплемент, определяне титъра на специфични антитела, определяне на 
лимфоцитни популации чрез имунофенотипизиране и др. Въз основа на ре-
зултатите от скрининговите тестове се преценява прилагането на тестове на 
второ ниво като антителен отговор след бустер имунизация, продукция in vitro 
на имуноглобулини в отговор на митогени или цитокини, in vitro лимфоцитен 
пролиферативен отговор към митогени и антигени, кожни тестове на забавена 
свръхчувствителност към различни антигени, измерване на оксидативен взрив 
и др. [2–5]. Въпреки че тези тестове са подходящи за основна оценка на забо-
ляванията, резултатите от тях категоризират пациентите в групи от хетероген-
ни заболявания независимо от променливия фенотип и изход от заболяването 
(ниска специфичност) [6, 7]. Освен това стандартните тестове могат да бъдат 
нормални при пациенти с ПИД (ниска чувствителност) и диагнозата може да 
бъде пропусната, ако не бъде открит специфичен молекулярен дефект [8]. 

Подходът към молекулярната диагностика на PID през последните две 
десетилетия включва Sanger последователността на екзоните или мутацията, 
обхващащи региони на специфични кандидат гени, изследване на единични нукле-
отидни полиморфизми (SNP), linkage анализи, картографиране на хомозиготност 
и клинико-патологична корелация с резултати от функционални тестове [9–11]. 
Въпреки това в много случаи тези подходи не водят до окончателна молекулярна 
диагноза, като причините са многофакторни. Освен това за гените, за които има 
разработени диагностични тестове, традиционният подход е селекциониране 
на единични гени или малки панели от генетични тестове. Изборът на подхо-
дящи гени за анализ се усложнява от клиничната и генетичната хетерогенност 
и припокриването между много от ПИД. Освен това разходите за извършване 
на множество клинични и селектирани генетични тестове могат да достигнат 
до над 3000 $ на пациент. Взети заедно, тези фактори определят субоптимална 
стратегия за молекулярно тестване, което може да отнеме месеци до години, а в 
някои случаи и изобщо до невъзможност за поставяне на молекулярна диагноза.

Секвениране от следващо поколение (Next Generation Sequencing-NGS)
NGS технологията представлява масивно паралелно едновременно секве-

ниране на голям брой ДНК или кДНК фрагменти. Секвенирането може да бъде 
извършено върху целия геном или насочено към специфични региони. Примери 
за последното са изследване на подгрупа от гени (т.е. NGS мултиплексен панел) 
и секвениране на всички кодиращи генни региони, т.нар. екзомно секвениране. 
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В сравнение с геномното и екзомното секвениране, изследването на таргетни 
(мултиплексни) панели обикновено позволява по-голяма дълбочина на покритие 
на последователностите, което от своя страна води до по-висока прецизност, 
подобрена чувствителност и по-малко неанализирани области [12–14]. Допъл-
нително предимство на таргетното секвениране е, че се намалява рискът от 
случайни открития, като например детекция на носители, интерпретация на 
хипотетичен бъдещ риск или пре-симптоматично състояние [15, 16]. Освен 
това таргетното панелно секвениране би могло да е с по-ниска себестойност в 
сравнение с екзомното, или геномно, изследване поради по-малкия общ целеви 
размер. Недостатъците на технологията е, че тя се ограничава до анализ на набор 
от гени и/или региони в панела, което означава, че методът не е в състояние да 
идентифицира нови причини за генетични нарушения. Това се отнася особено 
до ПИД, при които ежегодно се описват над 10 нови патогенни варианта.

С настоящата работа си поставихме за цел да тестваме капацитета на тар-
гетната NGS технология с диагностична цел при трима пациенти със сложни, 
атипични клинични фенотипи, при които своевременното диагностициране с 
наличните тестове се оказа трудно/времеотнемащо или при които генетичната 
диагностика има решаващо значение за оценка на риск за проява на дефект в 
семейството.

Пациент #1
Момиче на 13 г. От анамнестичните данни, на двудневна възраст е устано-

вена сърдечна малформация – транспозиция на големите съдове, междукамерен 
дефект и коарктация на аортата, коригирани оперативно. По време на сърдечната 
операция в оперативния протокол е описано „извършване на тимектомия“. На 
тригодишна възраст е диагностицирана бронхиална астма, за която се провежда 
системно лечение. От същата възраст започва изява на чести инфекции, свър-
зани основно с възпаление на ГДП, като се съобщава за прекарана пневмония. 
През 2011 г. е установен намален слух и е протезирана. С астигматизъм. От 
неколкократно проведените имунологични изследвания е диагностицирана 
персистираща абсолютна лимфопения (0.83x103 кл/µl). Понижени са общите 
Т-лимфоцити, с основно засягане на CD3+/CD8+ супресорно-цитотоксичната 
популация (13%). ZAP70 в CD3+ лимфоцитите е 94.7%. При функционално из-
следване на Т-клетки се наблюдава нормална експресия на CD69 върху Т-лимфо-
цитите при стимулация с PHA и понижена (30,3%) при специфична стимулация 
посредством CD3/CD28 сигналния път. От хуморалния имунитет са измерени 
слабо повишени стойности на ИгМ на фона на нормални серумни нива на ИгГ, 
ИгА и ИгЕ, но при леко понижена стойност на ИгГ1. Изследваният титър на 
антитела, образувани в отговор на прилаган в миналото тетанус-антитоксин, 
е в референтни граници. Във връзка с клиничната картина и имунологичните 
особености пациентката беше насочена за изключване на микроделеционни 
синдроми (изследване в Национална генетична лаборатория), като последните 
бяха отхвърлени.
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Пациент #2
Жена на 38 г. без клинични оплаквания. Поводът за изследване е обременена 

фамилна анамнеза за починали две момчета в ранна детска възраст на нейната се-
стра (Фигура 1). Децата са били със съмнение за хронична грануломатозна болест 
(CGD), но без провеждани изследвания. При пациентката се търси носителство на 
мутация в Х-хромозомата по повод на генетична консултация, свързана с планиране 
на бременност. Проведеният DHR тест при нея показа наличие на две клетъчни 
популации (съответно по 45,5% всяка), като при едната клетъчна популация се 
наблюдава нормален оскидативен взрив, а при другата – липса на такъв (Фигура 
2). Този образ е характерен за жени – хетерозиготни носителки на дефекта.

Пациент #3 
Момиче на 7 г. Родена в 37 г. с. от втора, патологично протекла бремен-

ност. С инфекция непосредствено след раждането, третирана с антибиотици. 
На 20 дни е била с инфекция на ГДП. На 3-месечна възраст, отново с дихателна 
инфекция, изолирани при микробиологичното изследване – Str. pneumoniae и 
Staph. Aureus. От тогава до момента с 4 епизода на интестинални инфекции, 
7 епизода на пневмония. Съобщава се за средно по 10 епизода на инфекции 
на ГДП в рамките на 1 година. От гърлен секрет – многократно се изолира C. 
Albicans. По време на инфекциозните епизоди се наблюдава неутропения (до 
1x1012/L). Нормално физическо и психическо развитие за възрастта. Без фамил-
на обремененост. От имунологичните изследвания с данни за нискостепенна 
лимфопения. Общите Т-клетки варират между 51–60%, CD4+ (23–31%), CD8 

 

Фигура 1. Фамилно дърво, на което са демонстрирани жените, носителки на дефект 
в Х-хромозомата, отговорен за CGD, като със стрелка е отбелязана изследваната от 
нас пациентка. Двете починали момчета на сестрата на пациентката са били със 

съмнение за CGD.
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(1–207%), В-клетки (14–19%) и NK клетки (20–30%). Нормален Т-клетъчен 
активационен тест с PHA и понижен с CD3/28. Нормален антитялов отговор 
към дифтерия и тетанус и нормални стойности на серумните имуноглобулини.

Пациентите / техните родители подписаха информирано съгласие за из-
вършване на генетично изследване.

Геномна ДНК беше изолирана от периферни мононуклеарни кръвни клет-
ки с помощта на микросферова автоматизирана технология (iPrep PureLink 
gDNA Blood Kit, Invitrogen). Пробите бяха подготвени за таргетно секвениране 
чрез TruSight One Sequencing Panel (Illumina, San Diego, СА, САЩ) кит за при-
готвяне на библиотека. Панелът обхваща 12 Mb геномно съдържание, включ-
ващо 4813 гени, свързани със специфични клинични фенотипове, основно за 
диагностика на монозомни заболявания. От тях 307 са гени, асоциирани с ПИД. 
Това покрива актуалния към 2017 г. набор от известни ПИД гени с изключе-
ние на 22 (IKAROS, FLH (NOTO), CLEC6A, CIAS1, LRBA, REXAP, STAT5A, 
CARD11, RPP30, RHOH, LCK, MALT1, IKBKB, RTEL1, POLE1, TTC7A, TCF3, 
TWEAK, NFKB2, PRKCD, TNFRSF6B, ISG15). Последните са характерни за 
изключително рядка и специфична патология. Секвенирането се извърши на 
Illumina MiniSeq платформа, с която разполага нашата клиника. Подравняването 
на секвенциите, дефинирането на вариантите и анализът бяха извършени чрез 
Illumina VariantStudio 3.0. Подходът при анализа беше свързан с изпробване на 
различни критерии за филтриране на вариантите с цел оптимално откриване 
на болест-асоциирани единични нуклеотидни замени и къси индели. Взеха се 
под внимание следните параметри: 

Фигура 2. Хистограми от проведения DHR тест. А – здрава контрола; 
Б – изследваната от нас пациентка

 



22 Годишник на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ

– Minimal read depth (минимална дълбочина на четене). Само варианти с 
обща дълбочина на четене от най-малко 20, както и такива, преминали стан-
дартните филтри.

– Variant consequence. Само стоп-кодон въвеждащи (nonsense), missense, 
нарушаващи местата на сплайсинг единични нуклеотидни варианти и инсерции/
делеции (индели), за които се предполага, че нарушават транскрипционната 
рамка на четене. 

– Анотация. Хетерозиготни варианти са взети предвид само ако са анотира-
ни като имащи клинично значение. Хомозиготността е анализирана независимо 
от анотацията. 

– Честотата в европейските популации, както и EVS глобалната честота 
<1,0%, независимо от Polypnen/SIFT анотацията.

– За допълнителна сигурност при анализа на данните и независимо от из-
броените по-горе филтриращи показатели бяха прегледани и оценени всички 
възможни варианти във всеки един от гените (без интронните участъци), описани 
като свързани с имунни дефицити (307 гена).

Първичните резултати показаха наличие на общо 1 867 578, 1 041 848 
и 1 062 701 варианта съответно при пациенти #1, 2 и 3. След използване на 
различните описани филтриращи стратегии за по-задълбочен анализ останаха 
средно по 6000 варианта на пациент.

При анализа на информацията от 4800 гена и при тримата пациенти се 
установиха варианти, свързани с патология, различна от ПИД, но само в хете-
розиготно състояние (носителство). В хетерозиготно състояние бяха установени 
и някои варианти, потенциално имащи отнощение към имунната система и 
имунологичните механизми, но без дефинитивен патогенетичен потенциал. 

При пациент #1 не беше намерен нито един вариант, свързан с имунен 
дефицит. Поради високата суспекция за CATCH 22 синдром и по този метод се 
изключиха варианти, характерни за делеции в хромозома 22. Ето защо на този 
етап приемаме, че имунният дефицит е вторичен или неуточнен (дължащ се на 
дефект в други гени, извън изследваните 307). 

При пациент #3 се установи А>С/С вариант в хомозиготно състояние в гена 
FCGR3A, хромозома 1 (координати 161518333. Мутацията е „missence“ (L102R)
и е оценена в ClinVar базата данни като патогенна за т.нар. имунодефицит-20, 
като същевременно честотата на С-алела в европейската популация е 5,7. Иму-
нодефицит-20 е рядък автозомно рецесивен първичен имунен дефицит, описан 
от един автор и характеризиращ се с функционален дефицит на NK клетките. 
При пациентите с този дефицит NK клетките са с нарушена спонтанна клетъчна 
цитотоксичност, като същевременно запазват антитяло-зависимата клетъчна ци-
тотоксичност. Клиничната изява започва в ранна детска възраст с тежки вирусни 
инфекции, особено причинени от семейството на херпес вирусите (в частност 
вируса на Epstein Barr (EBV) и човешкия папиломавирус (HPV) (Grier et al., 
2012, Genetic Testing Registry). Предвид тази находка е уместно изследване на 
NK-клетъчната цитотоксичност при пациентката за по-нататъшно уточняване 



ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2017 23

и оценка на взаимовръзката между намерения вариант и клиничната картина. 
При детето също установихме носителство на „missence“ вариант в AP3B1 
(хромозома 5) А>А/Т, в хетерозиготно състояние, който не се среща в евро-
пейските и други популации. Съгласно ClinVar Signifi cance базовата замяна е 
оценена едновременно като доброкачествена и патогенна. Дефекти в AP3B1 гена 
са причина за възникване на тип 2 синдром на Hermansky-Pudlak. Последният 
се характеризира с понижени NK клетки и намалена цитотоксична Т-клетъч-
на активност в комбинация с парциален албинизъм, повтарящи се инфекции, 
белодробна фиброза, склонност към кървене, неутропения, хемофагоцитна 
лимфохистиоцитоза. Както е видно, клинико-лабораторната характеристика 
при пациентката само частично се припокрива с критериите на описания синд-
ром. Необходимо е в случая да се уточни, че синдромът на Hermansky-Pudlak 
е автозомно рецесивно заболяване и при хетерозиготни варианти (както е в 
случая), особено когато те са новооткрити, е трудно да се предвиди ефектът на 
последните върху фенотипната изява.

Най-голяма диагностична успеваемост чрез използване на NGS техноло-
гията се постигна при пациент #2. Предполагаемото носителство на дефектен 
вариант, свързан с CGD, се потвърди чрез установяване на G<G/A missence 
мутация (G389R) в X-хромозомата (координати 37664272), оценена по SIFT/
PolyPhen системата като увреждаща, с нулева честота не само за европейските, 
но и за всички изследвани популации в световен мащаб (Фигура 3). Откритата 
от нас базова замяна е новоописана, предстои потвърждаване със Сангер тех-
нологията, както и в други членове на семейството (майка, сестра). Предвижда 
се и колаборация със специализирани центрове за функционално потвържда-
ване. При пациентката установената от нас мутация би могла да се използва 
като маркер за генетична диагностика при настъпване на бременност или на 
преимплантационно ниво.

Напредъкът на NGS технологиите даде възможност на лекарите да анализи-
рат множество гени, което от своя страна предостави възможности за диагнос-
тика на пациенти, засегнати от комплексни нарушения на имунната система. 
Допълнително се увеличиха и познанията върху патогенезата на тези генетични 
заболявания. В това проучване използвахме NGS технология за идентифици-
ране на потенциални патогенни мутации при пациенти с клинични фенотипи, 
предполагащи подлежащ ПИД и които не са диагностицирани посредством тра-
диционните имунологични методи. Задоволителна молекулярна диагностика на 
ПИД чрез тестваната от нас платформа (TruSight One Sequencing Panel, Illumina) 
въпреки малкия брой проби се постигна при 1 от трима изследвани пациенти. 
При един пациент резултатите са неубедителни и изискват допълнителна ге-
нотипо-фенотипна оценка. Съобщаваната диагностична успеваемост на други 
ценрове варира между 20–30%. Така например Vera Gallo и сътр. съобщават 
за диагностицирани 7 от 45 пациенти (16%), включително 3 с нетипична пре-
зентация чрез NGS изследване на екзоните на 571 гена [17]. Наред с все още 
относително ниската диагностична успеваемост при пациенти с хетерогенни 
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прояви, другите недостатъци на NGS технологията могат да бъдат обощени 
по следния начин: от решаващо значение са използването на различни плат-
форми, био-информационни програми, анализи и алгоритми и не на последно 
място – опитът на анализатора; в диференциално-диагностично отношение 
от значение е познаването на ПИД гени, свързани с мутации, причиняващи 
заболявания, които не са добре откриваеми от NGS. В такива случаи се пре-
поръчва консултация с клиничен имунолог и/или молекулярен генетик с висока 
степан на експерни познания за преценка на най-подходящия тест; молеку-
лярната диагноза предшества разбирането на патофизиологията, водеща до 
клиничната изява при някои пациенти; при установяване на потенциално нови 
гени или фенотипове са необходими функционални изследвания и модели, за да 
се докаже биологичният и патогенен ефект на варианта(ите); методи за из-
мерване на въздействието на епигенетичните фактори като ДНК метилиране 
и хистонова модификация или епистаза все още не са налични за използване при 
диагностични оценки на ПИД; висока себестойност при анализ на по-малък 
брой проби. Въпреки изброените ограничения NGS технологията представлява 
ефективен и бърз генетичен подход от първа линия за оценка на сложни случаи 
на пациенти с ПИД. Основното предимство е едновременното секвениране на 
панел от гени, което е с потенциал за бърза диагностника. Бързата диагноза 
от своя страна има безспорно клинично предимство, позволяващо иницииране 
на подходящо и често животоспасяващо лечение.
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ЛАБОРАТОРНАТА ДИАГНОЗА НА ОСТЕОАРТРОЗАТА
К. Икономова

Национална многопрофилна транспортна болница – София

РЕЗЮМЕ

По епидемиологични данни 80% от популацията над 65 години е засегната от 
различни форми на остеоартроза (ОА). В патогенезата на заболяването участват 
множество фактори – възраст, генетични и метаболитни фактори, анатомични 
отклонения, възпаление, хронична имунна активация. Комбинирането им води до 
биофизични и биохимични промени в хрущяла с последващото му разрушаване.

При лабораторната диагноза на ОА най-напред се провеждат тестове, насочващи за 
причината на ставната симптоматика. Тъй като много заболявания се манифестират със 
ставни болки, се изследват възпалителни маркери (СУЕ, СRP), пикочна киселина, автоа-
нтитела (АНА, РФ, анти-ССР), антитела срещу микробни причинители (лаймска болест, 
хламидия трахоматис). За уточняване на ставната симптоматака се назначават генетични 
маркери (HLA – B27), изследва се ставна течност, извършва се кожна и мускулна биопсия. 

Молекулните маркери при ОА – hsCRP, ММР, HA, СОМР, KS, YKL-40, uCTH-
II, PINP-N дават възможност за поставяне на ранна диагноза, оценка активността и 
тежестта на заболяването, както и оценка на ефекта от приложеното лечение. 

В бъдеще се очаква валидиране на нови, по-надеждни лабораторни маркери за 
ранна диагноза, проследяване и лечение на остеоартрозата.

Ключови думи: остеоартроза, лабораторни програми, молекулни биомаркери. 
Адрес за кореспонденция: проф. д-р Красимира Икономова, Национална 

многопрофилна транспортна болница – София, бул. „Мария Луиза“ № 108; 
E-mail: ikonomovak@yahoo.com

LABORATORY DIAGNOSIS OF OSTEOARTHRITIS
K. Ikonomova

National Multiprofi le Transport Hospital – Sofi a

SUMMARY

According to epidemiological data 80% of the population over 65 years of age is af-
fected by various forms of osteoarthritis (OA). In the pathogenesis of the disease many factors 
are included – age, genetic and metabolic factors, anatomical abnormalities, infl ammation, 
chronic immune activation. Their combination leads to biophysical and biochemical changes 
and subsequent cartilage destruction.

In the laboratory diagnosis of OA fi rst tests are related to determining the cause of joint 
symptoms. As many diseases are manifested by joint pain special tests are administered: 
infl ammatory markers (ESR, CRP), uric acid, autoantibodies (ANA, RF, anti-CCP), anti-
microbial antibodies (Lyme disease, Chlamydia trachomatis). To specify joint symptoms 
genetic markers (HLA-B27), joint fl uid examination, skin and muscle biopsies are performed 
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The examination of molecular markers – OA – hsCRP, MMP, HA, COMP, KS, YKL-
40, u CTH-II, PINP-N – allow early diagnosis, evaluation of disease activity and severity as 
well as assessment of the effect of the applied treatment.

In the future validation of new, more reliable laboratory markers for early diagnosis, 
monitoring and treatment of osteoarthritis is expected.

Keywords: osteoarthrosis, laboratory programs, molecular biomarkers.
Correspondence: Prof. K. Ikonomova, National Transport Hospital, 108 Maria-Luisa 

bul., Sofi a. E-mail: ikonomovak@yahoo.com

Според епидемиологични данни една трета от лицата над 45 години разви-
ват ставна симптоматика. Всеки един на 10 души страда от остеоартроза (ОА), 
а над 65 години 80% от популацията е засегната от някоя от формите на заболя-
ването. Честотата на ОА е 2,5 пъти по-висока от болестите на сърцето и 6 пъти 
повече от раковите заболявания. Най-честите локализации на остеоартрозата са 
гръбначен стълб (спондилоартроза), тазобедрена става (коксартроза), колянна 
става (гонартроза) и малките стави на ръцете и ходилата [1].

При ОА най-напред се уврежда хрущялът на ставата. Хрущялният слой 
изтънява и се разрушава. Заедно с хрущяла се променя и подлежащата костна 
тъкан. По края на ставата се образуват костни израстъци (остеофити). Те целят 
да компенсират загубата на хрущял, като увеличават ставната повърхност [3]. 

Хрущялната тъкан е изградена от здрава колагенова мрежа, в която са 
разположени хондроцити, протеогликани (хиалуронова киселина, хондроитин 
сулфат, дерматан сулфат, кератан сулфат) и матриксни протеини (CILP-1 – car-
tilage intermediate layer protein-1, COMP – cartilage oligomeric matrix protein, 
PRELP – proline-arginine-rich end leucine-rich leucine-rich repeat protein). Кола-
генът придава якостта на хрущялната тъкан, докато протеогликаните придават 
гладкостта на хрущялната повърхност. Така хрущялът играе роля на амортисьор 
и осигурява плавното движение на костите една към друга [2].

Върху хондроцитите са разположени механорецептори (SAC – stretch 
activated ion chanels, рецептор за хиалуронова киселина – CD44, Annexin V – 
рецептор за колаген тип 2, интегрини), които улавят и превръщат механичните 
стимули в биохимични. Рецепторите взаимодействат с вътреклетъчни сигнал-
ни молекули (MAPK, NFkb) и превръщат механичния сигнал в биохимичен 
отговор. Включват се както катаболни, така и анаболни процеси – синтеза на 
матриксни протеини (колаген тип 2 и протеогликани), протеази, протеазни 
инхибитори, транскрипционни фактори, възпалителни цитокини и растежни 
фактори. Балансът между анаболните и катобалните процеси е силно зависим 
от типа натоварване върху хрущяла [10].
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Фигура 1. Структура на хрущяла 

При прогресираща ОА е увеличена синтезата на матриксни металопро-
теинази (ММР), азотен окис и простагландин Е2. Наблюдава се разграждане 
на протеогликани и колаген и засилена апоптоза на хондроцитите. Намален е 
синтезът на колаген и хиалуронова киселина. Спада водното съдържание на 
хрущяла, водещо до намалената му еластичност.

При напреднала остеоартроза се наблюдават и отклонения в костната 
структура. Увеличена е както остеобластната, така и остеокластна активност. 
Установено е увеличение на трансформиращия растежен фактор бета (TGF – β), 
костния матриксен протеин (BMP), инсулиноподобния растежен фактор (IGF). 
Стига се до образуване на остеофити и субхондрална склероза [14].

В патогенезата на ОА участват множество фактори – възраст, генетични и 
метаболитни фактори, анатомични отклонения, възпаление, хронична имунна 
активация – Фигура 2. Комбинирането им води до биофизични и биохимични 
промени в хрущяла и последващото му разрушаване [12].

Диагнозата ОА се основава на клиничната картина, рентгеновото изслед-
ване и лабораторните резултати на пациента.

Лабораторната диагноза цели:
– да се открият маркери за ОА, които се позитивират преди рентгеновите 

промени 
– да се идентифицират рисковите фактори за възникване на ОА
– да се проследят маркерите за активност и прогресирането на заболяването 
– да се проследи ефектът от лечението на ОА. 
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Фигура 2. Патогенетични фактори при остеоартроза

Генетичното предразположение влияе върху чувствителността към 
възникване на ОА, възрастта за поява на заболяването, локализацията в опре-
делени стави, бързата или бавната прогресия на процеса, както и отговорът на 
пациента към терапията [8, 11].

Фамилната обремененост е описана още през 40-те години на 20-и век 
в изследвания за разпространението на хеберденовите възли. Популационни 
проучвания описват мутации за гените на: FRZB (Frizzle related protein 3) – при 
жени в Англия и Испания и гените за ASPN (Asporin) – при жени в Япония, 
но не в Европа. При ОА са описани мутации, свързани с дефекти в хрущяла: 
мутации в колаген тип 2 – COL2A, мутации в COMP (collagen oligomeric matrix 
protein). Установени са и мутации, свързани с дефекти в във вродените фактори 
на възпалението: свръхпродукция на TNF alpha, IL-10, CRP, IL-1 beta [9]. 

Цитокините участват във взаимодействието клетка – клетка и регулират 
интензитета и продължителността на междуклетъчните взаимодействия. Цито-
кините и растежните фактори, свързани с ОА, могат да се освобождават от раз-
лични клетъчни типове – хонроцити, синовиални клетки, остеоцити. Цитокините 
активно участват в развитието и прогресията на ОА, а блокадата им е полезна в 
протекцията на хрущяла. В нормалната става цитокините се повлияват помежду 
си и образуват отлично балансирана цитокинова мрежа. Дисбалансът в тази мрежа 
е от важно значение в патогенезата на ОА. Цитокините, включени в патогенезата 
на остеоартрозата, биват:

Катаболни цитокини – IL-1β , TNFα, IL-17, IL-18; 
Инхибиторни цитокини – IL-4, IL-10, IL-11, IL-13, антагонистът на рецеп-

тора за IL-1, γ интерферон;
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Анаболни цитокини – инсулиноподобен растежен фактор – 1 (ILGF), TGFβ1, 
TGFβ2, TGFβ3, fi broblast growth factor 2 (FGF – 2), FGF – 4, FGF – 8, bone matrix 
proteins (BMP – 2, 4, 6, 7, 9, 13). 

Основният деструктивен ефект върху хрущяла се осъществява от матрикс-
ните металопротеинази [13].

Адипокините са биологичноактивни субстанции, синтезирани в мастната 
тъкан. Те имат отношение към хемостазата, липидния и глюкозен метаболизъм, 
репродуктивните функции, регулирането на артериалното налягане, инсулинова-
та чувствителност, формирането на костта и ангиогенезата. Адипокините включ-
ват множество проинфламаторни пептиди (IL1, Il-6 и TNF-α). Установено е, че 
при пациенти със затлъстяване страдат не само натоварените от наднорменото 
тегло стави, но и ненатоварените – например ставите на ръцете. Адипокините 
участват в увреждането на ставите като системни фактори и представляват 
метаболитната връзка между затлъстяване и остеоартроза [2, 3].

При болни с OA в синовиалната течност и в плазмата се установяват 
завишени нива на адипокините лептин, адипонектин и резистин. Лептинът 
модулира функциите на клетките, включени в имунните и възпалителните 
реакции – моноцити, макрофаги, Т-лимфоцити и дендритни клетки. Продук-
цията на лептин в хрущяла на болни с ОА е много по-висока в сравнение с тази 
при здрави. Наскоро се установи, че лептинът може да индуцира синтезата на 
матриксни металопротеинази (ММР-8 и ММР-13), включени в деструкцията 
на хрущяла. Противно на защитната роля на адипонектина при затлъстяване 
и съдови заболявания, при ОА адипонектинът играе проинфламаторна роля и 
участва в матриксната деструкция. Върху хондроцитите са разположени функ-
ционални адипонектинови рецептори, активацията на които води до увеличение 
продукцията на IL-6, TNFα, MCP1 (monocyte chemotactic protein 1). Резистинът е 
мощен проинфламаторен цитокин, който увеличава продукцията на IL-1 и TNFα. 
След травматична ставна увреда нивото на резистина се покачва, причинявайки 
матриксна деструкция и освобождаване на инфламаторни цитокини от ставния 
хрущял. Свързаният със затлъстяването захарен диабет също може да е рисков 
фактор за развитието на ОА поради формирането на токсичните крайни продукти 
на гликирането (AGEs). Хондроцитите експресират функционални рецептори 
за AGEs, които стимулират синтезата на медиатори на възпалението – NFkB, 
металопротеиназа 13, митоген-активирани протеинкинази. Това води до на-
маляване еластичността на колагена и ускорява прогресирането на ОА [7, 15]. 

Стратегия за лабораторни изследвания при пациенти с ОА

Лабораторните тестове са необходими за поставяне на диагноза, монито-
риране на заболяването и неговата прогресията, както и за проследяване ефекта 
от лечение.

При лабораторната диагноза на ОА най-напред се провеждат тестове, на-
сочващи за причината на ставната симптоматика. Тъй като много заболявания 
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се манифестират със ставни болки, за точна диагноза се провеждат множество 
тестове (Таблица 1).

Тест Дава информация за:
СУЕ Показател, потвърждаващ наличие на възпаление
С-реактивен протеин Показател, потвърждаващ наличие на възпаление
Пикочна киселина Повишеното ниво на пикочна киселина води до крис-

тализирането и отлагането £ в ставите, предизвикващо 
възпаление и болка. Повишеното ниво потвърждава на-
личие на подагра.

АНА – антинуклеарни 
антитела. Автоанти-
тела, насочени срещу 
клетъчното ядро

Потвърждава наличие на лупус. Откриват се и при по-
лимиозит, склеродермия, синдром на Сьогрен, смесена 
съединителнотъканна болест, ревматоиден артрит. Из-
следване на АНА подтипове позволяват диференциране 
на тези автоимунни заболявания. АНА се отчитат в око-
ло 3% от здравата популация. 

РФ – ревматоиден 
фактор. Автоантитела, 
насочени срещу нор-
мални имуноглобули-
ни (клас IgG) 

Потвърждава наличие на ревматоиден артрит. В ранни-
те стадии на РА само 20% от болните за РФ позитивни. 
20% от болните с РА никога не позитивират РФ теста.

HLA – B27 – генетичен 
маркер 

Потвърждава диагнозата на анкилозиращ спондилит 
(Болест на Бехтерев), засягащ ставите на гръбнака и 
таза и Синдром на Райтер, протичащ с възпаление на 
уретрата, очите и ставите. HLA – B27 позитивен тест се 
наблюдава в 10% от здравата популация.

Антитела срещу при-
чинителя на Лаймска 
болест 

Инфекция с Борелия Бургдорфери причинява и ставни 
увреждания.

Антитела срещу Хла-
мидия трахоматис

Инфекия с Хламидия Трахоматис причинява и ставни 
увреждания.

Ставна течност Изследват се левкоцити, бактериални причинители на 
заболяването, пикочна киселина, цитокини, ензими.

Кожна биопсия Извършва се при артрити със засягане на кожата – лу-
пус, васкулити, псориатичен артрит.

Мускулна биопсия Извършва се при артрити със засягане на мускулатурата 
– полимиозити, васкулити.

Таблица 1. Диагностични и диференциално диагностични лабораторни изследвания 
при ставна симптоматика

За определяне прогреса на заболяването и ефекта от лечение най-често 
се използват маркерите, използвани за диагноза на заболяването. Следи се 
нивото но СУЕ, възпалителни маркери, пикочна киселина, спадане титъра на 
антителата, ерадикация на инфекциозните причини за артрита. С методите на 
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терапевтичното лекарствено мониториране се следят нивата на използваните 
медикаменти – нестероидни противовъзпалителни препарати, имуносупресо-
ри. Тъй като лечението на ставните заболявания е съпроводено със странични 
ефекти, се следят редица биохимични отклонения. Показателите за увредена 
чернодробна функция включват АСАТ, АЛАТ, ГГТП, алкална фосфатаза, би-
лирубин. Серумният креатинин е маркер за бъбречно засягане, а покаченото 
ниво на креатинфосфокиназата – за мускулни увреди. Хематокритът, общият 
брой на тромбоцитите, протромбиновото време дават информация за възник-
нало кървене вследствие приложената терапия. Следенето на общия брой бели 
кръвни клетки е важно при лечение с препарати, увреждащи белия кръвен ред.

Молекулните маркери при ОА дават възможност за поставяне на ранна 
диагноза, оценка активността и тежестта на заболяването, както оценка на 
ефекта от приложеното лечение [15]. 

Маркер и Биомармаркер Дава информация за:
Високочувствителен CRP Маркер за активността и тежестта на ОА. По-ви-

соките нива на CRP могат да имат прогностична 
стойност и да предскажат и по-тежкото протича-
не на ОА в следващите няколко години.

ММР (матриксни 
металопротеинази)

Участват в хрущялната деструкция. Използват 
се като маркер за тежестта и прогресирането на 
ОА. Най-разпространената ММР както в серум, 
така и в ставна течност е ММР-3. ММР-3 е най-
показателна като биомаркер за посттровматична 
хрущялна деструкция.

Хиалуронова киселина (HA) Маркер за синовиална пролиферация и хиперактив-
ност. Дава представа и за прогресирането на ОА.

СОМР (Cartilage oligomeric 
matrix protein)

Концентрацията на СОМР в синовиалната теч-
ност и серум е ранен индикатор за рентгеноло-
гична прогресия при проследяване хода на ОА. 
Счита се, че СОМР е най-чувствителният тест за 
идентифициране на лица с генетично обусловена 
форма на преждевременна ОА.

KS – серумен кератансулфат Маркер за активността и прогресирането на ОА 

YKL-40 (Chitinase-3-like 
protein 1 – CHI3L1, познат 
като YKL-40) 

Маркер за активността и прогресирането на ОА 

uCTH-II (urinary C-terminal 
crosslinking telopeptides of 
collagen types I and II)

Маркер за активността и прогресирането на ОА 

PINP-N – propeptides of 
collagen types I u III

Маркер за активността и прогресирането на ОА 

Таблица 2. Молекулни маркери при остеоартроза
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Досега няма подходящ биомаркер който да подпомогне диагнозата на 
заболяването в предрентгеновата фаза [4]. Изследвания с използването на ви-
сокочувствителен СRP показват, че СRP може да бъде маркер за активността и 
тежестта на ОА. По-високите нива на СRP могат да предскажат и по-тежкото 
протичане на ОА в следващите няколко години. Нивото на СRP отразява актив-
ността на ОА и корелира с оценката за клинична активност на ОА. 

ММР участват в хрущялната деструкция, тяхното ниво или активност са 
изследвани с цел да се получи информация, отнасяща се до тежестта и прог-
ресирането на ОА. Най-разпространената ММР както в серум така и в ставна 
течност е ММР-3. ММР-3 е най-показателна като биомаркер за посттровматична 
хрущялна деструкция [10]. 

Молекулните маркери, характеризиращи хрущялната синтеза и деструк-
ция, произхождат от различни компоненти на ставата – хрущял, кост, синовия. 
Серумната хиалуронова киселина (HA) – маркер за синовиална пролиферация 
и хиперактивност, изглежда, отразява прогресирането на ОА. Други характерни 
биомаркери са серумният кератинсулфат, СОМР (Cartilage oligomeric matrix 
protein), YKL-40 (Chitinase-3-like protein 1 (CHI3L1), познат като YKL-40), 
uCTH-II (urinary C-terminal crosslinking telopeptides of collagen types I and II). 
Концентрацията на СОМР в синовиалната течност и серум е ранен индикатор за 
рентгенологична прогресия при проследяване хода на ОА. Счита се, че СОМР 
е най-чувствителният тест за идентифициране на лица с генетично обусловена 
форма на преждевременен ОА. Все повече усилия са насочени към диференци-
ране на биомаркери от хрущял, кост и синовия, които да предскажат прогреси-
рането на ОА. За най-информативни се считат: N – propeptides of collagen types 
I u III, uCTH– I u II, СОМР, YKL-40, HA, MMP-1, MMP-3, CRP (5,7). 

Мултидисциплинарна група (NIH-funded Biomarkers Network), отговаря-
ща за развитието и валидирането на биомаркери, предложи класификация на 
биомаркерите според информацията, която те дават за диагнозата, тежестта 
на заболяването, прогнозата и ефекта от лечението (BIPED – burden of disease, 
investigative, prognostic, effi cacy of intervention and diagnostic). Въпреки нараства-
щия брой на биомаркери само малка част могат да бъдат считани за надеждни 
при ОА [6, 8]. От бъдещите проучвания се очаква валидиране на нови лабора-
торни маркери за ранна диагноза, проследяване и лечение на остеоартрозата.
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РЕЗЮМЕ

Разгледана е диагностичната стойност на определянето на ANA при различни 
заболявания. Подчертава се значението на ANA при системния лупус и склеродерми-
ята. Обсъждат се проблемите при интерпретацията на високите титри ANA при други 
автоимунни болести, както и при болести с неавтоимунна генеза и здрави лица. Поставя 
се въпросът за връзката между определянето на ANA с индиректния имунофлуорес-
центен метод върху HEp-2 клетки и новите методи за определяне на различните видове 
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RESUME

The diagnostic value of the determination of ANA in different diseases has been studied. 
Authors note the signifi cance of ANA in systemic lupus and scleroderma. They discuss the 
problems in the interpretation of the high ANA titers in other autoimmune disorders as in 
diseases without autoimmune pathogenesis and healthy. They show the question about the 
connection between determination of ANA with indirect immunofl uorescent test on HEp-2 
cells and new tests for recognition of different antibodies to nuclear antigens. 
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През 1948 г. М.М. Hargraves и сътр. [1] установяват наличието на не-
познати до този момент клетки в костния мозък на болни от системен лупус 
еритематозус (SLE), които те наричат LE клетки. Това са зрели полимор-
фонуклеарни левкоцити, които са фагоцитирали свободен ядрен материал 
от други левкоцити. Впоследствие това откритие ще доведе до множество 
проучвания и откриването на антинуклеарните антитела (ANA), както и на 
огромното разнообразие от техните подвидове. Преди използването на инди-
ректните имунофлуоресцентни техники (IIF) доказването на LE клетките е 
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единственият метод за потвърждаване на диагнозата лупус. Преди 60 г. – през 
1957 г., два авторски колектива – на E.J. Holborow и сътр. [2], описват „A serum 
factor in LE sera with affi nity for tissue nuclei“, като използват IIF метод върху 
материал от плъши черен дроб, а G.J. Friou – имунофлуоресцентен метод с 
използването на телешки тимус [3], като през следващата година наричат 
намереното антитяло lupus globulin factor [4, 5]. През 1975 г. като подложка 
започва използването на туморната линия НЕр-2 [6], изолирана през 1955 г. от 
A.E. Moore и сътр. [7]. HEp-2 клетките на тази линия имат стотици, а може би 
и хиляди потенциални автоантигени [8] и са идеалният субстрат за определяне 
на АNА. Използването на НЕр-2, от една страна, доведе до нов поглед върху 
диагнозата на автоимунните ревматологични заболявания, но от друга – през 
следващите десетилетия постави много нови въпроси: 1. Първоначално титъ-
рът, определен за граница между положителните и отрицателните резултати, 
бе 1:40, в момента най-често е 1:80. Може ли тази стойност да е по-висока? 2. 
Каква е предиктивната положителна стойност на теста? 3. Каква е предиктив-
ната негативна стойност на теста? 4. Каква е връзката между резултатите от 
този тест и определянето на антителата срещу различни нуклеарни антигени? 
5. Каква е сравнимостта на IIF с новите методи, като мултиплексния анализ 
и автоматизираните тестове за детекция на ANA? 

Цел на настоящото съобщение е да се обсъди диагностичната стойност на 
титър 1:160 при определяне на ANA с НЕр-2 IIF. Повод за това са многоброй-
ните запитвания от пациенти и лекари дали при ANA титър 1:160 пациентът 
има автоимунна болест и дали да се приложи лечение.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Изследвани са 283 пациенти, преминали през Клиниката по клинична 

имунология за периода 01.01.2017–31.03.2017 г. Това е разнородна група бо-
лни, насочени от различни специалисти с различни диагнози – системен лупус 
еритематозус (SLE), чести инфекции, вкл. първични имунни дефицити (ПИД), 
ювенилен ревматоиден артрит (JRA), гломерулонефрити (GN), цистит и хро-
нична бъбречна недостатъчност (ХБН), дерматози (пемфигус, ангионевротичен 
оток, erythema nodosum, контактен дерматит), други автоимунни болести – 
ревматоиден артрит (RA), синдром на Raynaud, склеродермия (SD), дермато-
миозит/полимиозит (DM/PM), васкулит на Henoch – Schonlein (H-S), Wegener 
granulomatosis (WG) и други васкулити, тиреоидит на Hashimoto, автоимунен 
хепатит, болест на Crohn, иридоциклит, тромбоцитопения, антифосфолипиден 
синдром (APS), други заболявания. 

За определянето на ANA използвахме АNА Hep-2 kit (BioSystems).

РЕЗУЛТАТИ
На Фигура 1 е представено процентното разпределение на титъра на ANA 

при изследваните 283 пациенти. Видно е, че отрицателни за ANA са 56/283 
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(20%), с титър 1:160 са 103/283 (36%), 1:320 – 64/283 (23%), 1:640 – 39/283 
(14%) и 1:1280 – 21/283 (7%). 

Фигура 1. ANA титър при изследваните пациенти

Ще разгледаме пациентите по групи:
1. Oтрицателни за ANA
Разпределението на пациентите по диагнози е представено на Фигура 2. 

В тази група попадат следните болни: предполагаем SLE – 11%, JRA – 23%, 
бъбречни заболявания – гломерулонефрит (GN) и нефротичен синдром (NS) – 
21%, чести инфекции – (11%), и други болести (34%). 

Фигура 2. Разпределение на отрицателните за ANA пациенти по диагнози в 
проценти

2. ANA 1:160
В тази група влизат 103/ 283 болни (36%). Разпределението на болните по 

диагнози в тази група е представено на Фигура 3. Тук влизат болни със следните 
диагнози: автоимунни болести – 53%; GN, цистит и ХБН – 17%; чести инфек-
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ции, вкл. при 3 болни с ПИД – 16%; гастроентерологични заболявания – 4%; 
дерматози – 4%, други – 6%. 

Фигура 3. Разпределение на пациентите с ANA титър 1:160 по диагнози в проценти

3. ANA 1:320
Групата включва 64/283 болни (23%). Разпределението по диагнози е пред-

ставено на Фигура 4. В тази група болните с автоимунни болести са общо 44 
(68%); тези с бъбречни болести – 16%; с други болести – 16%. 

Фигура 4. Разпределение на пациентите с ANA титър 1:320 по диагнози в проценти

4. ANA 1:640
Групата е съставена от 39/283 болни (14%) – 33 с автоимунни болести 

(85%), 22 от които SLE и 3 – кожен лупус, ревматоиден артрит – 1, JRA – 4, 
склеродермия – 1, автоимунна тромбоцитопения – 1, васкулит – 1; 6 с други 
болести (15%). Разпределението по диагнози е представено на Фигура 5. 
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Фигура 5. Разпределение на пациентите с ANA титър 1:640 по диагнози в проценти

5. ANA 1:1280
В тази група попадат 21/283 пациенти (7%), от които 17 са с автоимунни 

болести (81%) – 12 лупус, 3 с ювенилен ревматоиден артрит, 1 с полимиозит, 
1 с идиопатична тромбоцитопения. Четири пациенти са с други болести – ато-
пичен дерматит, цироза, гломерулонефрит, хронична бъбречна недостатъчност. 
Разпределението по диагнози е представено на Фигура 6. 

Фигура 6. Разпределение на пациентите с ANA титър 1:1280 по диагнози в проценти

ОБСЪЖДАНЕ
ANA като диагностичен критерий
Определянето на ANA е един от най-често използваните тестове в практи-

ката на клиничната имунология. От една страна, те са част от диагностичните 
критерии на някои от автоимунните ревматични болести, но от друга – не 
трябва да забравяме, че са само един компонент на сложната клинико-ла-
бораторна характеристика на тези заболявания. На Таблица 1 са представени 
заболяванията, при които може да се установят положителни ANA в серума [9]. 
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Съществуват много препоръки за извършване и стандартизиране на този тест, 
особено след прилагането на IIF върху субстрат Нер-2. 

Таблица 1. Заболявания с положителни ANA
Заболяване % (+) ANA

Заболявания, при които определянето на ANA е много важно
Системен лупус еритематозус 95–100%
Склеродермия 60–80%
Заболявания, при които опредеделянето на ANA е полезно
Синдром на Sjogren 40–70%
Дерматомиозит/полимиозит 30–80%
Заболявания, при които определянето на ANA е полезно за 
мониториране или прогноза
Ювенилен олигоартрит с увеит 20–50%
Синдром на Raynaud 20–60%
Състояния, при които позитивния ANA тест е важна част от 
диагностичните критерии
Лекарствен лупус ~ 100%
Автоимунен хепатит ~ 100%
Смесена съединително-тъканна болест ~ 100%
Заболявания, при които определянето на ANA не е важно за 
диагнозата 
Ревматоиден артрит 30–50%
Множествена склероза 25%
Идиопатична тромбоцитопенична пурпура 10–30%
Тиреоидни заболявания 30–50%
Дискоиден лупус 5–25%
Инфекциозни болести Различен%
Злокачествени заболявания Различен%
Болни със силиконови гръдни импланти 15–25%
Фибромиалгия 15–25%
Роднини на болни от СЛЕ или склеродермия 5–25%

Автоимунни болести и ANA
От таблицата е видно че при 2 заболявания – SLE и SD, определянето на 

ANA е много важно и е критерий за поставяне на диагнозата. Този критерий 
е заложен още от 1982 г. за диагнозата на SLE [10], и от 1980 г. – за SD [11]. 
Чувствителността и специфичността на теста са съответно 96% и 96% за SLE 
[10] и 97% и 98% за SD [11]. През 2013 г. съвместната инициатива на American 
College of Rheumatology (АСR) и European League against Rheumatism (EULAR) 
потвърждава значението на изследването на антицентромерните антитела, или 
на „centromere-pathern on ANA testing“, или на антитопоизомераза I антитела 
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(анти-Scl-70) или на анти-RNA полимераза III антителата, определени по мест-
ните лабораторни стандарти за диагнозата на склеродермията [12]. Определянето 
на ANA според класификационните критерии на Systemic Lupus International 
Collaborating Clinics (SLICC) от 2012 г. показва чувствителност на този тест – 
33,6 % и специфичност 96,8% [13]. 

В нашето изследване 72/283 болни (25%) постъпват за изследване с диагноза 
лупус, като при 6 тази диагноза се предполага, при 10 – се касе за кожен лупус, 
а при останалите 56 диагнозата SLE е дефинитивна. При 6-те болни сигурни 
клинични критерии за лупус не са открити ANA (8,3%). С ниски и средно високи 
титри на ANA – 1:160 и 1:320 са съответно 15 и 14 болни (вкл. 7 болни с кожен 
лупус са с титър 1:320) – 40,3%. Високи титри – 1:640 – имат 25 болни (вкл. 3 с 
кожен лупус) и 1:1280 – 12 болни, т.е. 37 от 72 изследвани лупусноболни (51,4%) 
са с високи титри на ANA. Ако съберем всички положителни резултати с титри 
1:160 – 1:1280, установяваме, че 66/72 болни (91,4%) имат положителни ANA 
в различен титър. Това потвърждава становището, че определянето на ANA е 
важно за поставяне на диагнозата лупус [10, 13]. 

Със SD в периода на настоящето наблюдение бяха изследвани общо 4 
болни – 1 отрицателен за ANA и по 1 с титри 1:160, 1:320 и 1:640, поради 
което не можем да дадем реална оценка за значението на ANA в този случай. 
Същото се отнася и за болните с дермато/полимиозит – общо 4 – разпределени 
в групите 1:160, 1:320 и 1:1280, както и за пациента със синдром на Sjogren с 
титър на ANA 1:320, тези със синдром на Raynaud – 2 с титър на ANA 1:160. 
В предишна наша публикация [14] изследвахме ANA при 2 гупи болни: I – 
болни със синдром на Raynaud, и II – със синдром на Raynaud като част от 
клиничната симптоматика на SLE или SD. В първата група ANA бяха отри-
цателни в 70% от случаите, докато във втората 80% от болните имаха средно 
високи титри на антителата. 

Всички 8 болни с ревматоиден артрит имаха положителни ANA в по-ниски 
титри – 4 с титри 1:160 и 4 – 1:320. Както е показано на Таблица 1 определянето 
на ANA при болни с тази болест не е от съществено значение за поставяне на 
диагнозата, но те могат да се позитивират в ниски титри при 30–50% от болните. 
При болни с RA или остеоартроза изследването на ANA не помага за потвър-
ждаване на диагнозата и в този смисъл не се препоръчва [6]. Не се препоръчва 
и използването на този тест за оценка на умората, болката в гърба или друга 
мускулоскелетна болка, с изключение на случаите, когато са налице симптоми 
за заболяване на съединителната тъкан. 

Интерес представляват пациентите с ювенилен ревматоиден артрит. Това 
са 44 пациенти, разпределени както следва: 13 – отрицателни за ANA (30%), 
24 с ниски и средно високи титри на АNА (54%), и 7 (16%) с високи титри 
1:640 и 1:1280. Тълкуването на резултатите от определянето на ANA при 
деца понякога е много трудно, тъй като при здрави деца, както и при такива 
с неавтоимунни болести те може да са положителни [15, 16]. Така например 
P.M.G. Deane и сътр. [16] при изследването на 500 деца, постъпили в детска 
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клиника, установяват положителни АNА при 113, като при 31 от тях (27%) не 
се установяват данни за автоимунна болест при постъпването и след 37 месеч-
но наблюдение. Основните оплаквания на болните са били мускулоскелетни 
болки и хипермобилност, а средният титър на АNА – 1:160. При двадесет и 
пет от пациентите в тази група симптомите отзвучават в края на периода на 
наблюдение, при 5 – значително се подобряват, а при 1 се оформя автоимунен 
хепатит. Според авторите определянето на АNА при деца с мускулоскелетни 
или дерматологични симптоми при липса на данни за автоимунни проблеми 
не допринася за поставянето на нова диагноза и оскъпява изследването. При 
липса на автоимунни констелации прогнозата на деца с положителни АNА е 
обикновено добра. 

Проучването на J.L. McGhee и сътр. [15] показва, че при болни с ювенилен 
ревматоиден артрит АNА титърът варира от 1:80 до 1:640, значително по-нисък 
е от този при деца със SLE и няма диагностична стойност. Според авторите 
титърът на АNА ≥ 1:1080 е много суспектен за SLE, докато титър ≤ 1:320, осо-
бено при деца на 13 години, изключва тази диагноза. АNА титърът не може 
да разграничи децата с JRA от тези с мускулоскелетни болести [15]. 84% от 
изследваните от нас пациенти с ювенилен ревматоиден артрит имат титър на 
антителата ≤ 1:320 и само 16% – в титър 1:640 и 1:1280. 

Според данните на P.N. Malleson и сътр. [17] АNА титър 1:160 или пове-
че е толкова чест при деца без данни за ревматично заболяване, че има малка 
или никаква диагностична стойност. Тринадесет години по-късно отново P.N. 
Malleson и сътр. [18] поставят следните въпроси: Ако тестът за АNА е поло-
жителен, дали това дете с обрив и висока температура има лупус, или дали 
дете с подуто коляно има ювенилен идиопатичен артрит, или дали това дете с 
ювенилен идиопатичен артрит ще направи увеит? Авторите достигат до извода 
че АNА тестът не може задоволително да отговори на тези въпроси. Според 
този авторски колектив използването на АNА се ограничава до диагнозата на 
SLE, смесената-съединително-тъканна болест (MCTD) и подобни системни 
заболявания, а титрите < 1:640 в повечето случаи могат да се игнорират, освен 
ако детето е системно болно и има данни за SLE или друго подобно заболяване. 
Както е видно от Таблица 1 АNА се позитивират в 20–50% от болните с JRA и 
вероятно определянето им е полезно за мониториране или прогноза на болес-
тта. Според А. Kavanaugh и сътр. [9] ANA тестът не е полезен за поставяне на 
диагнозата на JRA, но при позитивен резултат може да се предполага увеит. 

С различни форми на васкулит бяха общо 11 души: 2 – отрицателни за АNА 
(1 с H-S, 1 без уточнена етиология ); 5 с титър 1:160 (2 с WG, 3 без уточнена 
етиология); 4 – с титър 1:320 (2 – с H-S, 1-Churg Strauss, 1 без уточнена етиоло-
гия); 1 – с титър 1:640 без уточнена етиология. АNА рядко се позитивират при 
системните васкулити. При тях по-чести и с диагностична стойност са ANCA. 
Известно е, че в част от случаите има припокриване на резултатите между АNА 
и ANCA, особено в случаите на р ANCA [19].

При останалите автоимунни болести резултатите от определянето на АNА 
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са както следва: oтрицателни за АNА: 1 болен с болестта на Крон; АNА 1:160 
– тиреоидит на Hashimoto – 3, APS – 1, автоимунна анемия и тромбоцитопения 
– 4, автоимунен хепатит – 1; АNА 1:320 – захарен диабет тип 1 – 1, тиреои-
дит на Hashimoto – 1, автоимунна тромбоцитопения – 1, агранулоцитоза – 1, 
хепатит – 2; АNА 1:640 – 1 с автоимунна тромбоцитопения; АNА 1:1280 – 1 с 
идиопатична тромбоцитопения.

При всяко едно от тези заболявания в литературата са описвани АNА 
в различни титри. Така напр. 35% от болните с автоимунни заболявания на 
щитовидната жлеза имат различни позитивни АNА [20]. Процентът на от-
криваемост на ANA при заболявания на черния дроб е показан на Таблица 
2 [21], но някои автори не препоръчват изследването на АNА при болни с 
RA, първична билиарна цироза, автоимунна тромбоцитопения и автоимунен 
тиреоидит [22].

Таблица 2. ANA при болни със заболявания на черния дроб

Болест ANA
Хр. активен хепатит 60%
Хр. персистиращ хепатит 15–30%
Остър вирусен хепатит 20%
Първична билиарна цироза 5%
Автоимунен хепатит 95%

Други заболявания
Изследвахме общо 23 болни с различни инфекции. При 6 от тях АNА бяха 

отрицателни, 16 болни (3 от тях с първични имунни дефицити) бяха с титър 
1:160, а 1 с генитален херпес – АNА титърът бе 1:320. Както се вижда от Таблица 
1 АNА се позитивират в различен процент при болни с различни инфекции.

Изследвахме АNА при 44 болни с бъбречни заболявания. При 12 от тях 
не установихме антитела, при 18 – положителни в титър 1:160, при 10 – 1:320, 
при 3 – 1:640, при 1 – 1:1280, т.е. с много високи титри 1:640 и 1:1280 бяха 4/44 
пациенти (9%). При последните 4 пациенти с оглед високите титри на АNА е 
наложително по-нататъшно проследяване на антителата, изследване на тяхната 
специфичност и допълнителни изследвания с оглед изключването или потвър-
ждаването на лупусна нефропатия.

Дотук не споменахме отрицателните за АNА пациенти с хипербилируби-
немия, холангиохепатит, еритема нодозум, епилепсия, миокардит, перикардит, 
лимфоцитопения, контактен дерматит, субилеус, периорален дерматит, при 
които този резултат е очакван, както е очакван и резултатът 1:160 при болните 
с гастроентерологични заболявания (токсичен хепатит, стеатоза), дерматози 
(пемфигус, ангионевротичен оток, еритема нодозум), който най-вероятно няма 
съществена диагностична стойност. 

Отделно разглеждаме болните с титър 1:320 (ангионевротичен оток – 1, 
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иридоциклит – 7, хронична уртикария – 1); с висок титър – 1:640 (3 – с алопе-
ция, пемфигус, афтоза) и 1:1280 (2 – атопичен дерматит, цироза). Наличието 
на антитела в тези случаи не винаги може да се свърже с автоимунен процес. 
От друга страна, според мнението и на други автори [6] позитивният АNА тест 
може да се установи при широк кръг от заболявания, различни от колагенозите, 
без да има диагностична или прогностична стойност. 

АNА титър при здрави и референтни стойности на АNА
Установяването на АNА при здрави предполага, че те са важен компонент 

на нормалния имунен отговор [23]. Процентът на положителните резултати 
при здрави е в зависимост от пола и възрастта: по-възрастните, особено жени 
след 65-год. възраст, по-често позитивират АNА [24, 25]. Със субстрат НЕр-2 
от 20% [9] до 31,7% [24], от здравите имат положителни АNА в титър 1:40, 
13,3% – в титър 1:80, 5% – в титър 1:160 [9, 24], и 9,6% – в титър ≥ 1:160 [26], 
3% в титър ≥ 1:320 [9], 17,8% – в титър 1:640 [27], 7,6% – в титър 1:1280 [27], 
2,5% – в титър 1:2560 [27], 5,9% – в титър 1:5120 [27]. Проследяването на 40 
здрави с положителни АNА в продължение на 3,5 – 5 години показва, че никой 
от тях не се разболява от автоимунна болест, въпреки че 29 от тях все още имат 
високи титри на антителата [27].

Чувствителност и специфичност на АNА 
Различните автори дават различни данни за чувствителност и специфичност 

на АNА при някои заболявания (Таблица 3). 

Таблица 3. Чувствителност и специфичност на АNА (по 6, 27, 28)

Болест Специфичност Чувствителност
SLE 93% 57 % 
Sjogren 48% 52% 
Scleroderma 85% 54% 
PM/DM 61% 63% 
Raynaud 64% 41% 

ANA титър 1:160
Изследването на АNА върху клетъчни субстрати се счита за златен стан-

дарт при диагнозата на системните автоимунни ревматологични заболявания 
[8, 29, 30]. В много лаборатории титърът 1:160 се приема за сигнификантен 
при болни със заболявания на съединителната тъкан [6]. Съобразявайки се с 
данните от литературата, много лекари считат че високите титри на АNА са 
по-важни за диагнозата от ниските титри. В същото време има изобилие от 
данни, показващи, че след разреждане 1:80 или 1:160 титъртът на АNА има 
малко значение за диагнозата или активността на болестта [29]. Този тест може 
да бъде компрометиран поради липсата на универсална стандартизация, както 
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и поради „фалшиво положителни резултати“, което от своя страна води до ста-
новището, споделяно от много лекари, че е неподходящ като референтен метод 
и дори може да доведе до неправилна диагноза, излишни тревоги на болния, 
допълнителни консултации и разходи за нови изследвания [29]. Проблем са и 
„фалшиво негативните резултати“, които ще доведат до неправилна диагноза и 
до уверението, че болният няма заболяване, въпреки че в действителност има 
автоимунна ревматична болест [29]. 

Като разглеждаме резултатите от фигури 1–6, както и данните АNА при 
здрави и като се има предвид ниската честота на SLE (40–50 болни на 100 000 
население) и другите колагенози в общата популация, не всички хора с положи-
телни антитела имат системна автоимунна ревматична болест. При използване 
на по-високите титри (≥ 1:640) се достига до по-висока специфичност на диаг-
нозата, но се намалява диагностичната чувствителност [9]. От друга страна, 
тъй като титърът 1:160 не е достатъчно чувствителен, той не може да изключи 
SLE [24]. Според много автори титърът 1:160 представлява по-скоро скриниг, 
отколкото диагностичен тест [6]. Други поставят въпроса: Кое е по-лошо: фал-
шиво положителен или фалшиво отрицателен ANA тест? [29], както и „Дали 
ревматолозите предпочитат да имат ANA тест с висока чувствителност и ниска 
специфичност за системните автоимунни болести, или с висока специфичност 
и ниска чувствителност?“ [29]. 

В много случаи, както вероятно е и в нашето проучване, пациентите са 
изпратени за изследване на ANA въпреки ниската вероятност за системна 
автоимунна болест, а често тестът е назначаван безразборно. При такава ви-
сока степен на позитивност в общата популация тестът за ANA може да бъде 
проблемен, когато не се прилага правилно, и резултатът ще бъде фалшиво 
положителен. Неправилното интерпретиране на положителния резултат, 
особено при по-ниските титри, води до излишни допълнителни изследвания, 
объркване на пациента, неправилна диагноза и лечение [27, 31]. Представе-
ни са данни, според които диагнозата SLE, поставена главно на наличието 
на високи ANA и последващо 3-годишно лечение с кортикостероиди, в края 
на което не се установяват клинични данни за SLE и ANA [31]. Не трябва да 
забравяме, че безразборната употреба на кортикостероиди в подобни случаи 
води до такива усложнения като: остеопороза, катаракта, диабет, инфекции, 
остеонекроза, хипертония, както и до ненужни допълнителни разходи за ди-
агноза и лечение [32]. 

Позитивна (PPV) и негативна (NPV) предиктивна диагностична стойност 
на ANA

Позитивната предиктивна стойност на ANA титъра е обсъдена от много 
автори. Така напр. А.М. Abeles и М. Abeles [33] представят данните на пациен-
ти с различни диагнози, поставени от общопрактикуващи лекари, интернисти, 
офталмолози, ендокринолози, ортопеди и др. специалисти по следния начин:
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Титър  PPV (ревм. болни) PPV + АNA (SLE)
 ≥ 1:40   8,8%    2,2%
 ≥ 1:80   10%    2%
 ≥ 1:160   11,6%    2,9%
 ≥ 1:320   18,9%    4%
 ≥ 1:640   26,9%    6%
 ≥ 1:1280  38,9%    5,6%
 ≥ 1:2560  46,2%    N/A
 ≥ 1:5120  57,1%    N/A
 Без титър  0    0

Според H.A. Mariz и сътр. [27] възможността да се разграничат болните с 
автоимунни заболявания от здравите е в зависимост от стойностите на cut-off на 
теста. При разреждане на серума 1:80 АNА-НЕр-2 има чувствителност 90,2% и 
специфичност 87,1% с висока негативна предиктивна стойност (NPV) – 98,1% 
за заболяване. При разреждане 1:160, коeто се препоръчва от АNА Subcommittee 
of the International Union of Immunological Societies Standartization Committee 
[24], чувствителността е 83,7%, специфичността – 93%, при 1:1280 – чувстви-
телност 65,4% и специфичност 97,9%, NPV 94,6% и 84,9% PPV, а при 1:5120 
cutoff – чувствителността е 44,4%, а специфичността – 99,2%, с 90,6% PPV. 

Видно е, че с увеличаване на титъра на АNА PPV както за ревматична бо-
лест, така и за SLE се увеличава. Титърът 1:160, който според повечето автори 
е първият позитивен титър, е с ниска PPV. В нашето проучване с този титър са 
36% от изследваните болни.

J. Damoiseaux сътр. [34] цитират автори, според които позитивните АNА 
предшестват поставянето на диагнозата SLE с 2–2,5 г, на склеродермията – с 
3 г., а на синдрома на Sjogren – 3–7,5 г. Други автори [35] установяват, че този 
срок е още по-дълъг и достига 10 г. 

За преодоляване на проблема с диагностичната стойност на титрите на АNА 
много автори и работни групи препоръчват: създаването на местен алгоритъм 
за определянето на тези антитела, обучителни програми на персонала, местно 
валидиране на платформите, изясняване на значимостта на отделните титри и 
начини на светене, и то при различните популации и стадии на болестта. Oсобено 
важно е разграничаване на данните от амбулаторията и тези в специализирана 
клиника, оценка на данните от автоматизираните методи, които могат да прео-
долеят много от недостатъците на мануалните методи [30].

През 2013 г. работна група от няколко организации (IUIS/WHO/AF/
CDC)* представя 25 препоръки за стандартизацията на АNА антителата 
[30], между които необходимостта от определяне на титъра за скрининг на 
серумите във всяка локална лаборатория, който трябва да бъде по-висок от 
95-ия персентил при здравите. Най-общо според авторите на препоръките 
титърът 1:160 при използване на НЕр-2 или НЕр-2000 може да бъде скри-
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ниращ за автоимунно ревматологично заболяване. Основен недостатък на 
метода е необходимостта от квалифициран персонал при отчитането на 
резултатите, което изисква незабавната нужда от обучителни програми за 
извършване на теста и неговото интерпретиране [30]. Тестовете, базирани 
на определена смес от нуклеарни антигени не трябва да се реферират като 
„ANA test“ или „ANA screen“. 

Защо АNА се установява толкова често?
Въпросът защо АNА тестът е толкова често позитивен при хора без данни 

за автоимунна болест, се дискутира от много автори. Едно от обясненията е на-
рушеният имунен толеранс. Друго обяснение е, че АNА имат и друга функция, 
която до този момент не е изяснена.

Функции на АNА и защо се установяват толкова често в клиничната 
практика:

 – Тестовете за АNА определят ниско авидните антитела [36]. Тъй като 
много нуклеарни антигени са заредени молекули, те могат да улесня-
ват кръстосаното свързване на нормалните антитела, без да забележат 
аберантната експресия [37]. Това е валидно за естествените антитела от 
клас IgM, които имат много функции и очистват организма от вирусни 
антигени и остатъци от разрушени клетки. 

 – Друго обяснение за високия процент позитивни антитела при здрави 
е наличието на значителни имунорегулаторни нарушения, както и на-
личието на голям брой хора в рискова ситуация, при които при поява 
на тригериращ фактор ще се развие заболяване. Съществуват редица 
генетични полиморфизми, които предразполагат към развитието на 
автоимунно ревматично заболяване [38]. Тези полиморфизми най-ве-
роятно са резултат на еволюционната селекция за защита на организма 
и предизвикват имунен отговор в различни популации имунни клетки. 
Когато са в ограничено количество или в подходящи комбинации, тези 
полиморфизми могат да доведат до серологични отклонения при липса 
на клинични симптоми. Все пак специфичността на АNА при здравите 
е неясна, което прави много трудно изясняването на механизмите на 
тези отговори.

 – Докато много от серологично позитивните хора никога не заболяват 
от автоимунна болест, други са в пре-автоимунен стадий, а позитив-
ните АNА означават предстояща болест [35, 36], но разграничаването 
в кои случаи антителата са „нормални“ и в кои – признак за болестно 
състояние е много трудно. 

 – При туберкулоза, малария, лепра са установени позитивни АNА, чиято 
специфичност не е ясна, но изглежда, е различна от тази при известите 
автоимунни болести [39, 40]

 – Индуцирането на АNА при вирусни инфекции, напр. с вируса на 
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Epstein-Barr, може да се наблюдава при болни, при които има риск от 
лупусна болест, тъй като в тези случаи съществуващите имунологич-
ни отклонения могат да промотират автореактивност към вирусния 
антиген. В тези случаи антителата, индуцирани по време на вирусната 
инфекция, могат да се отнесат към класическите АNА [41]. Заболя-
ването от лупус в тези случаи е вторично с експресия на кръстосано 
реагиращи антитела и вероятна автоимунна реакция. Това означава, 
че антителата не са една популация по отношение на свойствата си и 
могат да се характеризират чрез своята експресия в здравата популация 
и при болните (патологични антитела). 

 – Много от антителата се свързват с различни заболявания, но меха-
низмът, по който те увреждат отделните органи, засега е неясен [36]. 
Таргетните антигени на АNА са висококонсервативни, широко раз-
пространени и трябва да бъдат защитени от автоантителните взаимо-
действия. Патологичният характер на тези антитела се доказва чрез 
имунизация или трансфер на серум или моноклонални антитела в 
животински модели [36].

 – АNА могат да бъдат и протективни, което ще обясни несъответствието 
между серологията и клиничната симптоматика, което предполага, че 
някои серологично позитивни, но клинично негативни болни могат да 
бъдат евентуално протектирани, напр. от засягане на бъбрека.

 – D.S. Pisetsky [36] предлага следната класификация на АNА: не-пато-
логични (бенигнени, индиферентни, безвредни, намират се при голям 
брой хора и не са свързани с клинично проявено заболяване); патоло-
гични (установяват се почти изключително при автоимунна болест или 
в пре-автоимунен стадий, в който не са проявени клинични симптоми; 
патологичните антитела могат да бъдат патогенни, но може и да не са 
патогенни); патогенни (могат да предизвикат болестни симптоми по 
различни механизми, като отлагане на имунни комплекси, цитокинова 
стимулация, или рецепторно свързване); нефритогенни (ANA, които 
предизвикват нефрит); интерфероногенни (ANA, които индуцират 
цитокинова продукция по пътя на стимулация на интерферон от PDCs 
от имунни комплекси ); протективни – предотвратяват появата на забо-
ляване чрез инхибиране на имунологичната активност на нуклеарните 
антигени, промотират тяхното отстраняване по не-възпалителен начин 
или чрез блокиране на образуването на патогенни имунни комплекси. 
Такива са антителата при вирусна инфекция.

Според тази класификационна схема серологията на ревматичните за-
болявания е много по-сложна, отколкото се считаше досега, като клиничната 
хетерогенност на болестта е много по-хетерогенна от серологичната. Ако 
приемем възможността някои АNА да са протективни, тази схема предлага 
нова стратегия за оценка на взаимоотношенията между серология и болест и 
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предполага установяването на нов клас биологични агенти, с които може да 
бъде повлияна автореактивността. 

В заключение: Първоначално данните от изследването на ANA са се из-
ползвали и интерпретирали от ревматолози и клинични имунолози. Тогава, 
когато е установено, че ANA се позитивират при много други заболявания, 
започва използването им и от други специалисти – лични лекари, дерматоло-
зи, нефролози, гастроентеролози, онколози, хематолози, акушер-гинеколози, 
кардиолози. Тази промяна в първоначалната трактовка на метода има огромни 
последствия върху диагностичната стойност на теста в постаналитичния 
стадий, тъй като IIF ANA като скрининг с лимитирана специфичност е в 
значителна степен повлиян, когато преданалитичната вероятност за дадена 
болест е намалена [42].

Независимо от напредъка на познанията ни относно АNА и тяхната 
диагностична стойност, остават неизяснени редица въпроси в областта на 
терминологията и номенклатурата, с които се обозначават тези антитела, 
стандартизацията на методите за тяхното определяне, на която да стъпят и 
диагностичните критерии при различните заболявания, деликатните взимо-
отношения между лабораторния и клиничен персонал при интерпретация 
на получените резултати и създаването на диагностични алгоритми, както и 
икономическа обосновка на извършването на определени тестове. Не трябва да 
се игнорира и фактът, че тестът все повече се търси и броят на изследванията 
расте през последните години, което налага използването на по-бързи и за 
предпочитане автоматизирани методи за определянето на тези антитела. Не 
на последно място трябва да се обсъди и дигитализацията на IIF методите за 
определяне на АNА, с което се очаква да се намалят вариациите в интерпре-
тацията както на вида флуоресценция, така и на оценката за интензивността 
на флуоресценцията [43]. Новите моменти в изследването на АNА може 
би ще наложат нови алгоритми и критерии за диагнозата на автоимунните 
болести, нови обучителни програми, нови критерии за качествен контрол и 
реимбурсация. Едно интересно направление е мултиплексният анализ, при 
който обаче остават засега нерешени следните проблеми: доказването на редки 
антитела, количествена оценка на резултата, както и неговата интерпретация. 
В същото време има съобщения, че с тези тестове АNА са установяват години 
преди появата на клиничните симптоми и при това – значително по-рано от 
използваните досега IIF върху НЕр-2 [44].

IIF върху НЕр-2 е тест с половинвековна история. Той има важна роля в 
диагнозата на автоимунните ревматични заболявания. Чрез него се установяват 
редица антитела към ядрени и нуклеарни антигени, но той е труден за изпълне-
ние и изискващ продължително време поради неколкократните разреждания, а 
отчитането на флуоресценцията е визуално [45]. Изследването е субективно и 
понякога трудно се поддава на интерпретация [46], а многообразието на микрос-
копи, сила на светлината, използваното увеличение, както и използването на 
НЕр-2 линията обуславят многото възможности за вариация [47]. Не на последно 
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място ограничение за използването на този тест е загубата на специфичност, тъй 
като се позитивира при много автоимунни болести, инфекции, тумори, както 
и при здрави [30, 48, 49]. 

В същото време тестът трудно се стандартизира, при отчитането му има 
възможност за субективизъм и свързаните с това „фалшиво положителни“ и 
„фалшиво отрицателни“ резултати. Не е ясно ще може ли този тест да бъде и 
в бъдеще „златен стандарт“? До голяма степен това ще зависи от развитието 
на новите дигитални технологии за определяне на антителата [42], новите 
тенденции за консолидация и унификация на лабораторните изследвания, 
както и от локалното законодателство за реимбурсация на медицинските 
дейности. 

*International Union of Immunologic Societies/World Health Organization/
Arthritis Foundation/Centers for Disease Control and Prevention (IUIS/WHO/AF/
CDC) – http://www.autoab.org
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НАУЧНИ ПРОЯВИ 
С УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕ НА БАКИ

ОБОБЩЕНИЕ НА HAE EXPERT MEETING
БЕЛГРАД, СЪРБИЯ

1–2 юни 2017

Това е продължение на сътрудничество между страните от бивша Юго-
славия – Сърбия, Черна гора, Македония, Хърватска, Словения. Срещата се 
провежда за 5-и път, като всяка година е в различна държава.

Наследственият ангиоедем е рядко наследствено автозомно доми-
нантно заболяване, което предизвиква епизодични атаки на отоци и поду-
ване на тъканите. То може да засегне лицето, крайниците, гениталиите, 
гастроинтестиналния тракт и горните дихателни пътища. Засягането на 
мукозните мембрани на храносмилателния тракт може да доведе до повръ-
щане, болезнени коликоподобни спазми и болка, които наподобяват илеус 
– чревна непроходимост. Отокът на горните дихателни пътища може да бъде 
животозастрашаващо състояние. Епизодите могат да бъдат предизвикани 
от травма, хирургична интервенция, зъболечение, менструация, някои 
лекарства, вирусни инфекции и стресови състояния,  но откриването на 
отключващия фактор не винаги е възможно. Това заболяване засяга приб-
лизително 1:10 000–50 000 души. 

Най-често НАЕ е автозомно доминантно унаследявана мутация на гена 
на С1 инхибитора (SERPING 1 ген) в хромозома 11. Към момента са описани 
повече от 300 генетични мутации, които предизвикват дефицит на С1 инхиби-
тора. Много от пациентите имат фамилна история на заболяването, но около 
25% от случаите се дължат на спонтанна мутация. Ниското ниво на С1 инхиби-
тора в плазмата води до повишена активация на пътищата, които освобождават 
брадикинин, който от своя страна е отговорен за ангиоедемата и болката при 
пациентите, тъй като увеличава васкуларния пермеабилитет.

Най-честата форма на болестта е НАЕ I, което е резултат от много ниска 
концентрация на С1 инхибитор. По-рядко се среща НАЕ II, при който С1 инхи-
биторът е в нормално количество, но не функционира нормално поради дефект 
на белтъчната структура. Тип II е  около 15–20% от НАЕ.

Обсъждани бяха предизвикателствата пред лечението на наследствения 
ангиоедем от гледна точка на лекарите. Представителят Матиа Риявец от Сло-
вения представи резултати от мащабни генетични изследвания на пациенти от 
региона. Детайлно е изследванa мутацията на  ген SERPING1.

Представителят на Хърватска Борис Гриднич представи доклад относно 
начините за справяне и лечение на НАЕ пристъпите. Използваните препарати 
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са Беринерт, Фиразир, Руконест. Набляга се на важната роля на добро взаимо-
действие между различните специалисти за предотвратяване на пристъпите на 
пациентите. H. pylori причинява чести НАЕ пристъпи и препоръчват своевре-
менна ирадикация.

Д-р Лапич от Хърватска представи доклад относно НАЕ по време на бре-
менност. Най-добри резултати при остри атаки по време на бременност са пос-
тигнати с С1 естеразен инхибитор. Другите видове лечение не са препоръчани 
поради вероятността да преминат през плацентарната бариера. Изложи също 
така предизвикателствата пред имунолозите в Хърватска – страната е със силно 
начупена брегова ивица, с множество малки и големи острови, което налага 
провеждането на информационни кампании сред местните общопрактикуващи 
лекари и сред пациентите относно болестта. 

Д-р Зидарн от Словения представи настоящата ситуация в страната относ-
но НАЕ. Там са въведени карти на пациентите, подобно на чип карти, в които 
е описано заболяването и начинът да се помогне на пациент при евентуално 
възникнал тежък пристъп. Всички пациенти са минали обучение за начина за 
приложение на препарат при възникване на пристъп, как да разпознават началото 
на пристъпа и местата, на които да отидат, за да получат адекватна лекарска по-
мощ. Преди всяка зъболекарска интервенция пациентите получават С1 естеразен 
инхибитор, има специалисти от различни области, които са преминали обучение 
за НАЕ. За пациента се грижи екип от специалисти, запознати с болестта им.

Представителят на Черна гора представи актуалното състояние на НАЕ и 
се открои високата заболеваемост в страната. Членовете на експертната група 
изразиха съмнение за ендемично огнище, понеже и пациенти от други страни 
са съобщили за роднински връзки в района на Черна гора.

Представена беше и картина на ситуацията в Сърбия – малко на брой 
специалисти имунолози, които се опитват да осигурят адекватно лечение 
на пациентите. Наскоро са получили държавно финансиране за лечението и 
активно се интересуваха от начините, по които се справят тяхните колеги от 
съседните държави. Съобщиха, че при тях все още не е възможно да се изгради 
национален регистър на пациентите, поради високата цена, която те не могат 
да си позволят. Разказаха за среща, която е била проведена в София през 2015 
год. от доц. Стаевска, на която е бил представен софтуер за регистър, но цената 
се оказала прекалено висока за тях и не са се включили.

Проф. Мурджева представи ситуацията в България:
 • Лечението на пациентите се реимбурсира от ЗК;
 • Експертен център за ПИД;
 • Изграден е национален регистър за редки заболявания;
 • Редовно се провежда обучение на пациенти с ПИД;
 • Национално и международно сътрудничество.
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РАБОТНА ПРОГРАМА
Първа работна среща за стандартизиране на ANA

флуоресцентни образи, София 14.06.2017
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Аула

Модератори: Е. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев

11.00–11.30 
Откриване на работната среща – д-р Дечев, проф. Наумова, доц. Кюркчиев

11.30–11.50 Catrin MaryJersby 
EUROIMMUN
Strategy for Determination of Antibodies against Cell Nuclei(ANA).

11.50–12.00 
Discussion

12.00–12.25 
Е. Иванова-Тодорова
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
Представяне на номенклатурата и класификационно дърво на ICAP 

(International Consensus on Antinuclear antibody Pattern) – Ядрени светения – 
„истинската ANA“.

12.25–12.40 
Д. Кюркчиев
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
ANA – не само и не още автоимунитет.

12.40–12.50 
М. Балева, М. Николова-Влахова*
Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки,
*Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска“
АNA негативен SLE.
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12.50–13.10 
Е.Иванова-Тодорова
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
Представяне на номенклатурата и класификационно дърво на ICAP 

(International Consensus on Antinuclear antibody Pattern) – Цитоплазмени и ми-
тотични светения (АNA негативни или ANA позитивни?).

13.10–13.40 
Дискусия. На чаша кафе, похапване и още нещо...

13.40–13.55 
И. Алтънкова
Катедра по вътрешни болести, УБ „Лозенец“
Аналитичен и клиничен ANA cut-off.

13.55–14.10 
С. Лесичкова, Н. Гешева, Н. Кожухарова, М. Димитрова, А. Михайлова, 

М. Балева, Е. Наумова
Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМ-

БАЛ „Александровска“
ANA: титър 1:160 – диагностична значимост.

14.10–14.20 
И. Манолова
Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика. 

МФ, Тракийски университет
Честота и антигенна специфичност на ANA в клиничната практика.

14.20–14.30 
М. Мурджева, П. Гарджева, М. Ивановска
Лаборатория по имунология при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив и 

Катедра „Микробиология и имунология“ при МУ – Пловдив
ANA-IFA – предизвикателствата на клетъчните субстрати, фиксаторите и 

флуоресцентните образи (нашият опит).

14.30–14.40 
Калина Тумангелова-Юзеир
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
АНА в имунологичната практика. Представяне на имунофлуоресцентни 

образи и асоциация със специфични антигени.
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14.40–14.50 
Е. Викентиева, И. Алтънкова, Г. Сивчева, С. Асенова, Н. Калъчев – 

МДЦ „Цибалаб“ ЕООД
Нашият опит в определяне на anti-DFS-70 за разграничаване на клинично 

значими антитела от антитела без отношение към диагнозата на автоимунните 
ревматични болести.

14.50–15.00
Е. Красимирова 
Лаборатория по Клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
Типични имунофлуоресцентни образи при системна склероза и свързаните 

с тях автоантитела.

15.00–15.10 
Г. Василев
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
Създаване на мрежа за комуникация между имунологичните специалисти 

за синхронизиране на флуоресцентни образи.

15.10–16.00 
Дискусия. На чаша кафе, похапване и още нещо...
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Протокол от:
Първа работна среща за стандартизиране на ANA

флуоресцентни образи, София 14.06.2017
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

Срещата беше открита с приветствие от доц. д-р Доброслав Кюркчиев, дмн 
и проф. д-р Елисавета Наумова, дмн

На срещата присъстваха 35 колеги.

Срещата започна с презентация на Catrin Mary, гост-лектор от фирма 
EUROIMMUN, Германия – на тема: Strategy for Determination of Antibodies 
against Cell Nuclei (ANA). Бяха разгледани в сравнителен аспект резултатите, 
получени чрез ANA индиректна имунофлуоресценция и специализираните 
имуноензимни методи за потвърждаване на ANA положителни скрининг серу-
ми за наличие на специфични ANA. Бяха зададени много въпроси, свързани с 
несъответствия в резултатите, получени при работа с различни тестове и методи 
(ELISA, имуноблот), провеждани с продукти на EUROIMMUN.

Дискусията след презентацията не е описана в протокола, тъй като тя не е 
пряко свързана с целта на протокола – да представи мнения, препоръки и въпроси 
свързани с предстоящото вземане на решение относно ANA флуоресцентните 
образи и издаване на препоръки за работа на ANA скрининг чрез индиректна 
имунофлуоресценция.

Дискусия:

Въпроси, мнения и предложения, изказани на Първата работна 
среща за стандартизиране на ANA флуоресцентни образи

Проф. Е. Наумова: Изказа мнение и задоволство от това, че има много 
млади специалисти, които се интересуват от тематиката, свързана с ANA флу-
оресцентните образи. Предложи, ако е възможно, всеки един, който работи с 
този метод, да разгледа и преосмисли както предоставената от ICAP номен-
клатура, така и своите файлове със съхранени през годините пациенти (вкл. и 
флуоресцентни образи).
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„Защото ние имаме специалисти, които работят от години с тези тестове, и 
това може да доведе дори до възможността за събиране и обобщаване на наши 
образи, съответстващи на класификационното дърво на ICAP.“ Напомни, че 
разликата между масовите лаборатории и специализираните имунологични 
лаборатории е, че работещите в тези специализирани структури клиничните 
имунолози работят за пациента, познават повечето пациенти, познават клинич-
ните специалисти, които ги изпращат, а изследването за ANA не минава просто 
като рутинен тест, то се интерпретира на базата на общата картина, предоставена 
ни както от пациента, така и от клиничния специалист.

Апелира всичко това да се обмисли и да се дадат становища до края на 
ноември 2017 г. Тези становища да са на база обобщени собствени данни на 
всеки един от нас и на база препоръки ICAP (предоставени на всеки участник 
като напечатано копие). Това е необходимо, за да се излезе с единно становище 
относно типовете светене, евентуалната клинична значимост на част от тях на 
годишната среща на БАК през декември 2017 г.

Доц. Д. Кюркчиев: Акцентира на деликатния момент при представянето 
на образите и комуникацията с клиничните специалисти. „Ако ние видим даден 
образ и го представим заедно с резултата за ANA, а впоследствие коментираме, 
че този образ е свързан с конкретни ANA автоантитела, и дадем идея клинич-
ните специалисти да изпратят искане за тестиране чрез имуноензимни методи 
и се окаже, че точно тези антитела в серума на дадения пациент не се намират, 
това може да доведе до компрометиране както на самите нас, на доверието в 
нас като клинични имунолози, така и на типа светения и тяхната значимост. 
Всички ние знаем, че зад част от класическите ANA образи стоят много ANA 
антитела и част от тях няма как да бъдат доказани.“

Проф. И. Алтънкова изказа становище, че има вероятност част от кли-
ничните специалисти да не тестират евентуалните специфични автоантитела, 
асоциирани с конкретен ANA образ, а за тяхно улеснение да ги приемат ди-
ректно за евентуално положителни спрямо конкретен антиген, което може да 
компрометира диагнозата на пациента.

Доц. Т. Червенков: Изказа мнение, че може би трябва да се описват обра-
зите, но без да се посочват конкретни антигени и антителата срещу тях.

Доц. Д. Кюркчиев: „Именно затова трябва да се търси баланс между това, 
от една страна, да насочим клиничните специалисти към изследването на кон-
кретни ANA, а от друга страна – трябва да им се обясни да не се предоверяват 
на образите, защото те не са абсолютно специфични за малък брой ANA.“

Проф. И. Алтънкова: „В голяма част от стандартните лаборатории серу-
мите идват, като не се знае точно кой специалист или общопрактикуващ лекар 
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е насочил дадения пациент. Освен това много често ревматолозите или другите 
клинични специалисти не са добре запознати със значимостта на видовете 
ANA флуоресцентни образи, а и много голяма част от резултатите на практика 
са отрицателни за ANA, въпреки че може да имат и специфично цитоплазмено 
светене.“ Поради това проф. Алтънкова подкрепя становището на доц. Кюркчиев 
и смята, че ние трябва да вземем решение до каква степен ще подсказваме на 
клиничните специалисти и ще ги насочваме към диагнозата. Може би трябва 
да се излезе с конкретно предложение.

Проф. М. Мурджева: „Нашият колектив е може би един от тези, които 
най-много са работили в областта на ANA флуоресцентните образи и не само, 
също и АМА и.т.н. От 1991 тестът е въведен в лабораторията като рутинно 
изследване, а от 2000 се работят и много проекти, свързани с използването на 
различни субстрати за ANA и сравнението им с имуноблот и ELSA, вкл. беше 
защитена и една дисертация. От нашия опит мога да кажа, че консенсусът, който 
трябва да приемем, трябва да е върху едри и основни неща, защото за тези, кои-
то идват след нас и които ние учим, те трябва да са пределно ясни и насочени. 
Например: Какъв трябва да бъде клетъчният субстрат за ANA? – това вече е 
широко известно, но трябва да се каже. Какъв трябва да бъде диагностичният 
титър, защото все още някои от нас работят с диагностичен титър 1:40, а вече 
все повече в световен мащаб се насочват към титър 1:160. Също какъв да бъде 
конюгата – моноспецифичен или полиспецифичен.“ Лично мнение на проф. 
Мурджева е, че не трябва да не се абсолютизират флуоресцентните образи, но 
резултатът, който се дава за ANA, трябва да съдържа и флуоресцентния образ. 
Този образ обаче трябва да не е в детайли и подробности, както е описан по 
ICAP, защото това ще обърка и затрудни останалите клинични специалисти. 
„От друга страна, нека да не подценяваме колегите ревматолози. Голяма част 
от тях отдавна знаят какво е центромерен тип светене, петнист тип, дифузен 
тип, включително специализиращите ревматология имат въпрос от конспекта, 
третиращ и ANA флуоресцентни образи, а самите специализанти ги изучават 
и при нас, когато карат стажа си по Клинична имунология. Така че ние не само 
сме длъжни да ги научим, но и те донякъде са подготвени да получат от нас 
резултат напр. ANA 1:320, дифузна, хомогенна флуоресценция и да интерпре-
тират какво значи това. Аз лично бих се въздържала да определя и напиша дали 
този тип флуоресценция е свързан с антитела срещу dsDNA или histons, защото 
нашият опит показва, че няма силна корелация мeжду флуоресцентни образи 
(получени при сравнение между две клетъчни линии: Нер-2 и McСoу-Plovdiv) 
и антителата, получени чрез ЕLISA. Тя е умерена в два от разгледаните от нас 
случая и дори слаба в един от случаите. Така че лично за мен, доколко един 
петнист модел може да се свърже със всички ЕНА или и с други антитела, не 
е много релевантно, защото в нашата практика това не винаги го установяваме 
и доказваме.
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Д-р Иванова-Тодорова: „Аз също смятам, че трябва да се намери баланс, 
въпреки че съм определено пристрастна към образите, но бих искала да ви дам 
един пример: има пациентски серуми, чиито флуоресцентен образ е нуклео-
ларен тип светене, не от най-често наблюдаваните модели. Този тип светене 
в много голям процент се свързва със системната склероза. Тогава ние можем 
да посъветваме клиничните специалисти да пуснат за изследване имуноблот 
за системна склероза, без да ги насочваме към конкретни антитела. Аз самата 
никога не бих си позволила да предсказвам с точност асоциираното с даден тип 
светене конкретно антитяло, но ние можем да насочим клиничните специалисти, 
да разговаряме с тях и да засилим по този начин и контакта с ревматолозите и др., 
клинични специалисти, като това в крайна сметка да е полезно и за пациентите.“

Д-р Г. Чавдарова: Подкрепи идеята за вписване и вида на флуоресцентния 
образ към резултата за ANA, защото трябва да има смисъл от самото изследва-
не, изказвайки някакво заключение, което да насочи клиничните специалисти.

Проф. И. Алтънкова: „Искам да акцентирам и върху факта, че и по пре-
поръките на ICAP трябва да се дава кратко описание на флуоресцентния образ, 
което да насочва ревматолозите.“

Д-р М. Христова: „Аз смятам, че както клиничните специалисти трябва да 
дават повече информация за пациента, заедно с направлението за изследване на 
ANA, така и клиничните имунолози трябва да насочват клиничните специалисти 
и по този начин да улесняват работата им, свързана с поставянето на коректна 
диагноза и подходите за терапия.“

Доц. Р. Манолова: „Аз също смятам, че трябва да отбелязваме основния тип 
светене, дали е хомогенен, петнист, или в редките случаи, когато става въпрос 
за нуклеоларен тип светене, защото например някои пациенти се изследват в 
една лаборатория за ANA скрининг, получават положителен резултат, но те са 
информирани и искат да си пуснат по-специфични изследвания в друга лабо-
ратория. Тогава, когато не е отбелязан основният тип на светене, не може да се 
насочи по-добре пациентът към това да се пусне общ панел за ANA типиране 
или склеродермен такъв. Това има значение и от финансова гледна точка за 
пациентите, и за доверието им към нас.“

Доц. Д. Кюркчиев се съгласи със становището на доц. И. Манолова, като 
изказа твърдение: „Но това, което според мен не е много смислено, е да насоч-
ваме ревматолозите към това, какво биха могли да изследват. Може би е добре, 
типът светене да бъде описан и съответно самият ревматолог, ако се интересува, 
сам може да види този тип ANA светене на кои антитела и антигени съответства. 
Сам да стигне до тази информация, ако желае“.
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Дискусия за анти-DFS антителата:

Проф. Е. Наумова: Зададе въпрос към представянето на доц. Е. Викен-
тиева на тема:

„Нашият опит в определяне на anti-DFS-70 за разграничаване на клинично-
значими антитела от антитела без отношение към диагнозата на автоимунните 
ревматични болести“.

 – От презентацията става ясно, че при изследваните от Вас пациенти, 
anti-DFS-70 антителата се срещат преимуществено при пациенти с 
автоимунна болест и такива с неоплазии, а при здрави – не. Каква е 
клиничната значимост и защо е необходимо да се прави при пациенти с 
автоимунни болести? Каква допълнителна информация би ни донесло 
диагностицирането на антителата срещу DFS-70?

Доц. Е. Викентиева: „Ролята на anti-DFS-70 в клиничната практика е 
да отхвърли наличието на автоимунна ревматична болест. Тези anti– DFS-70 
антитела би трябвало да се изследват само при пациенти, които за положител-
ни за ANA, но не позитивират някои от познатите специфични ANA. По този 
начин тези anti-DFS-70 антитела имат отношение към дискриминирането, т.е. 
тези пациенти положителни за anti-DFS-70 със сигурност нямат автоимунна 
ревматична болест.“

Проф. И. Алтънкова разясни, че става въпрос за пациенти, които са по-
ложителни за ANA на IIF, но отрицателни за най-често срещаните специфични 
ANA доказани чрез имуноблот или други методи, но не покриват всички кри-
терии за автоимунна болест. „Тогава е важно да се установи дали в тези серуми 
присъстват anti-DFS-70 антитела, защото те могат да са маркер и да подскажат 
на ревматолозите да не търсят на този етап автоимунна болест. Докато има се-
руми на пациенти, които са положителни за дадено специфично ANA антитяло 
(например анти-Sm) и едновременно с това са положителни и за anti-DFS-70, 
тогава не се взима под внимание наличието на anti-DFS-70 в серума на тези 
пациенти, а акцентът е насочен към конкретното специфично ANA антитяло. 
Засега това са данните, изнесени в световната литература по този въпрос. Това 
е твърде нов маркер и все още не се знаят със сигурност биологичните му функ-
ции. И тъй като в много от случаите ние наблюдаваме смесен тип светене при 
част от серумите, идеята е, когато видим на флуоресценция DFS-70 подобен 
тип светене, ние да пуснем разширен панел от специфични ANA, за да можем 
да отграничим чистите DFS-70 серуми от тези на пациенти с автоимунни за-
болявания (имащи и други специфични ANA), които се маскират от високите 
титри на anti-DFS-70 антителата.“
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Проф. М. Мурджева зададе въпрос: „Ако DFS-70 антигенът е ко-фактор 
за HIV вируса, има ли в световната литература данни за наличие на по-голяма 
честота на anti-DFS-70 антитела при тези пациенти?“.

Доц. Е. Викентиева: Отговори, че за сега няма такива данни.

Дискусия за cut-off стойността на ANA

Д-р Е. Иванова-Тодорова: „Във връзка с темата за cut-off стойността на 
ANA бих искала да обърна внимание на тези серуми, които ние даваме с резултат 
ANA 1:160. По наблюдение на колегите от нашата лаборатория повече от 50% 
от тези серуми не могат да се класифицират по някои от АС светенията, препо-
ръчани ни от ICAP. Те са общо казано петнисти, неясни, изглеждат замъглени и 
тук е много трудно да се направи разлика дали става въпрос за ANA в резултат 
на възпаление в хода на автоимунна болест, или това е специфична ANA. В 
повечето случаи такива серуми се оказват и негативни на имуноблот теста за 
специфични ANA. Поради това трябва да преосмислим идеята за cut-off 1:80 и 
най-вече по отношение на значението за диагнозата на автоимунните болест.“

Доц. Е. Славов: Повдигна въпроса за здравите индивиди, чрез които се оп-
ределя cut-off ANA. „Какви са точно здравите и по какъв критерий се подбират? 
Защото от този въпрос следва и какъв ще ни бъде cut-off за ANA. Моят опит, 
доколкото се занимавам и с профилактична медицина, показва, че в момента 
над 70% от хората имат някакви заболявания, така че част от здравите на прак-
тика не са здрави. Ако направим анализ на ехографски прегледи, ще видим, че 
около 40% от абсолютно здравите са със стеатоза на черния дроб. Така че аз се 
присъединявам към изказаното предложение за наличие на сива зона поради 
данните, които изнесе доц. Кюркчиев за това, че при здрави пациенти с положи-
телни ANA, при определени условия, след време може да се развие автоимунно 
състояние. Поради това може би е добре да се вземе решение за една сива зона 
между 1:80 и 1:160, която да подпомага пациентите и клиничните специалисти 
и да ни заостря вниманието за проследяване на този показател във времето.“

Проф. М. Мурджева: „Всички ние сме убедени, че на този етап решение 
cut-off за ANA не може да се вземе. Това решение ще се вземе на предстоя-
щия конгрес на БАКИ декември 2017 г. Поради това моето предложение към 
организаторите е да се обобщят данните от направените изказвания и да се 
разпространят, за да може всеки един от нас да ги съпостави със собствените 
си данни (това е медицина, базирана на доказателствата) и да изкаже своето 
мнение по въпроса. Смисълът на тази среща е да синхронизираме дейността 
си по две направления:
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1. Критериите за изработване на ANA флуоресцентния метод (вкл. суб-
страт, конюгат, ICAP класификацията за флуоресцентните образи)

2. Клиничната интерпретация за ANA, защото ние като клинични имуно-
лози трябва да даваме становище.

Трябва да не забравяме обаче, че ANA флуоресцентният тест е само един 
тест, който влиза в критериите на много автоимунни заболявания, не можем да 
искаме от себе си и от самия тест той да поставя диагнозата. Например, когато 
при даден пациент получим резултат ANA 1:320 хомогенен тип светене, в ни-
какъв случай не трябва да коментираме, че се касае за СЛЕ.

Има и друг начин, който е по-трудоемък и изисква време и сме го виждали 
в изследванията на някои германски лаборатории. Когато се дава резултат след 
това следва около половин страница описателен текст за възможната клинична 
интерпретация на даден тест.“

Предложения:

Проф. Е. Наумова: Тъй като опитът с ANA на всички присъстващи е доста 
богат, тя предлага следното:

I. Предложение, свързано с предстоящата конференция по качеството, 
декември 2017 г., предлагам да се проведат 2 дебата:

1. Първият да бъде на тема: „За и против използването на описанието на 
флуоресцентните образи“, като двама колеги, застъпващи с доказател-
ства двете страни („за“ и „против“) на дебата да са д-р Тодорова и доц.
Кюркчиев.

2. Вторият дебат да бъде на тема: „Сut-off за ANA и сивата зона – за и 
против“ – Търсят се желаещи!

Тези дебати ще бъдат изключително полезни и ще улеснят всички нас, за 
да се вземат общо решение.

II. Предложение, свързано с ICAP класификацията. „Трябва да изчистим 
концепцията за флуоресцентните образи. Дали искаме да приемем изцяло ICAP 
класификацията, като само се преведе на български и се приеме дословно, или 
да дообогатим палитрата от флуоресцентни образи, като добавим или изключим 
част от тях, което да е свързано пряко и да улеснява работата ни като клинични 
имунолози.“ На базата на всичко това да се изготвят едни добри национални 
препоръки относно унифициране на номенклатурата за ANA и съответно при-
ложението и интерпретацията £ в клиничната практика. Естествено всичко това 
трябва да се базира на нашия собствен опит, на базата на взаимоотношенията с 
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колегите от другите специалности, за да можем да помогнем на нашите паци-
енти. Радвам се, че и една от насоките, свързани със Стратегически направле-
ния за бъдещо развитие в клиничната имунология, които бяха предложени на 
миналото събрания на БАКИ (декември 2016), е свързано и с автоантителата, 
и по-специално с Национална програма за скриниране на здрави пациенти за 
наличие на ANA. Това, с което Клиниката по клинична имунология, УМБАЛ 
„Александровска“, може да помогне, е да предоставим серуми от здрави донори 
от нашия Регистър на здрави донори за трансплантации.“

Доц. Д. Кюркчиев: Потвърди, че направлението, свързано с автоимунните 
състояния, е изключително важно и че не случайно е избрал темата си за насто-
ящата среща със заглавие „ANA – не само и не още автоимунитет“. „Докато се 
подготвях за темата, намерих само 5 проучвания в световен мащаб за предик-
тивната стойност на ANA, което за мен беше доста шокиращо. Аз смятах, че 
много хора работят в това направление. Това показва, че се отваря една ниша, 
която дава добра възможност ние да проучим темата заедно и да я използваме. 
Имаме вече и подкрепата на фирмите, свързани с китовете за Нер-2 клетките, 
така че нищо не пречи да стартираме това пилотно проучване. Например да се 
изследват здрави индивиди с генетична предиспозиция, с данни за родственици 
с автоимунни заболявания, с възможности за HLA-типизиране на конкретни 
алели, както и ANA тестване, с описание на съответните образи. Защото най-
голямата група, която е изследвана относно предиктивната стойност за ANA, е 
118 души в САЩ – и това не е голяма група.

Доц. И. Манолова изрази подкрепа за Националната програма за скри-
ниране на здрави пациенти за наличие на ANA. Изказа мнение: „Преди да се 
започне работата по тази програма, наистина трябва да се приеме консенсусно 
решение за методиката за ANA, титрите, с които да скринираме, и тогава да 
обмислим идеята за cut-off за ANA, като се подберат добре здрави контроли, 
вкл. и деца като такива“.

Проф. А. Михайлова: Подкрепи направените предложения от проф. Нау-
мова за идеята за дебат „за“ и „против“. „Аз лично съм присъствала на подобни 
дебати, в които накрая аудиторията взе окончателното решение.“

Тя би искала да отправи още едно предизвикателство и повод за размисъл, 
а именно ANA при деца.

Тя акцентира и върху ВОК. Подчерта, че само 10 от 22 лаборатории, участ-
ващи във ВОК, работят ANA скрининг чрез индиректна имунофлуоресценция. 
От тези десет, пет са в Университетски болници, което повдига въпроса за ка-
чеството на представяните резултати от останалите лаборатории, които не работя 
ANA скрининг чрез индиректна имунофлуоресценция. „Това повдига въпроса 
дали ние за в бъдеще ще имаме консенсус за ANA, ще спазваме правилата, но 
как стои въпросът с останалите лаборатории?“
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Също така изказа предложение: „Бъдещите решения, които ще се вземат 
за ANA методиката, образите и описанието на резултатите да бъдат включени 
в Медицинския стандарт по клинична имунология“.

Проф. Наумова: „В самата Наредба описанието за ANA няма да влезе, но в 
нея ние визираме, че трябва да се спазват препоръчителните аналитични прин-
ципи, а тези именно принципи могат да бъдат променени и актуализирани въз 
основа на взетите от всички нас консенсуси. Така че ние можем по този начин 
индиректно да включим нашите решения като част от тази нормативна база.“

Доц. Кюркчиев: По повод Първата работна среща за ANA завърши с цитат 
на думите на Уинстън Чърчил:

„Това не е краят. Това дори не е началото на края. Но може би е краят на 
началото“.

Може би тази среща е краят на началото за изготвяне на Консенсус относно 
ANA.
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АНКЕТА 
за проведената Първа работна среща 

за стандартизиране на ANA флуоресцентни образи, 
София, 14.06.2017 г., УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Аула

Резултати от анкетата. Обработени 17 анкетни карти

1. Ползвате ли тъмна стая за диагностика на ANA имунофлуоресцентни 
образи? 

Отговори: 100% от анкетираните ползват тъмна стая.

2. Колко флуоресцентни микроскопa имате в лабораторията?
Отговор: Почти равномерно е разпределението на използвания брой мик-

роскопи.

3. С каква лампа са:
Отговор: Почти равномерно е разпределението и на вида лампи с преи-

мущество за живачните лампи.
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4. Какъв cut-off титър за АНА дава вашата лаборатория?
Отговор: Повечето лаборатории използват 1:80 cut-off титър за ANA – 82% 

от всички анкетирани.
Един от колегите съобщава, че използва като cut-off титър за ANA при 

деца 1:40, различен от използвания по принцип cut-off за възрастни в неговата 
лаборатория (Този cut-off не е включен в анкетата).

5. Какъв конюгат използвате?
Отговор: Повечето лаборатории използват моноклонален конюгат (в по-

вечето пъти на фирмата производител на Нер-2 клетъчния субстрат).
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6. На коя фирма са Нер-2 китовете, които ползвате? 
Отговор:
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ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Националната работна група по 

първични имунни дефицити (ПИД) по време на II лятно училище 
за родители на деца с ПИД в Цигов чарк, 16–18.06.2017 г.

От заседанието:
1. Обсъждане на организационни въпроси относно провеждане на работна 

сесия „Имуномедиирани редки болести“ в рамките на организираните 
от МУ – Пловдив дни на редките заболявания на 09.09.2017 г.

Решения:
1) Проф. Мурджева и проф. Балева – модератори.
2) Доклади от доц. Михайлова, доц. Спасова, д-р Гешева – да се изпратят 

заглавия на докладите.
3) Срок за представяне на материали за участие в работната сесия – 

30.06.2017 г.
4) Да се уточни въпросът с регистрационните такси. Лекторите са освобо-

дени от такси.

2. Да се организира работна среща на лекарите с фирми, представящи 
имуномодулатори.

Решения:
1) Срещата ще се състои в Кюстендил, хотел „Стримон Спа“.
2) Предложени са няколко варианта за дати: 22–23.09.2017 г. , 29–30.09.2017 

г. и 6–7.10.2017 г. Тези варианти за дати да се подложат на обсъждане и да се 
избере консенсусен вариант.

3. Регистриране на Експертен център по редки заболявания – първични 
имунни дефицити в Пловдив.

Решения:
1) До края на годината да се финализира регистрацията.
2) Да бъдат изпратени шаблони на необходимите документи за регистра-

цията от д-р Гешева и д-р Лесичкова на екипа на проф. Мурджева.

4. Изготвяне и отпечатване на брошури с информация за лекарите относно 
ПИД.

Решения:
1) Да се изготвят отделни книжки за различните видове имунодефицити 

– хуморални, комбинирани, комплементни, фагоцитарни.
2) Да има определен шаблон за всички брошури и да се формират работни 

групи за различните нозологични единици: 
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 • хуморални – д-р Гешева и д-р Лесичкова да изпратят материал за об-
съждане;

 • комбинирани – доц. Михайлова и сътрудници;
 • комплементни – проф. Мурджева и проф. Балева;
 • фагоцитарни – доц. Спасова има готов материал за неутропениите – да 
го изпрати за обсъждане.

3) Пилотно да се отпечата един вид брошура – например за хуморални, 
тиражът да бъде 5000 броя.

4) Доц. Михайлова има шаблон с консенсусен алгоритъм за лечението на 
основните видове ПИД – да го изпрати за обсъждане от Националната работна 
група и да бъде оформен като материал за отделна брошура.

5) Обсъден беше метод за разпространението на брошурите – предложено 
беше от доц. Спасова да се разпространят на конференция на педиатрите през 
есента на 2017 г. в Хисаря.

6) Решено беше да има отделна брошура за профилактика и лечение, но 
отложено във времето.

5. Националният регистър на редки заболявания беше обсъден.
Решения:
1) Периодично да се допълва с нови пациенти.
2) Координаторът Гергана Тодорова да изпрати новите изисквания с необ-

ходимите данни за пациента, които се включват в досието на пациентите.

6. Проф. Наумова предложи да се направят усилия за редовното просле-
дяване състоянието на пациентите с ПИД от екип лекари и професио-
налисти. Предложено беше от доц. Михайлова в екипа да се включи 
клиничен психолог. Проф. Наумова подчерта важността от редовното 
проследяване състоянието на пациентите, поне веднъж на шест месеца 
от лекарски екип – имунолози, педиатри. 

Решение:
1) Да се организира среща с пациентите в Клиниката по клинична иму-

нология, в която да им бъде обяснена важността от редовното проследяване 
на тяхното състояние. Да се включи в срещата клиничен психолог, който да 
подпомогне процеса на комуникация и обучение на пациентите.

7. Г-н Панушев предложи да се проведе информационна кампания в ме-
диите – основно в сутрешни блокове, коментарни предавания, токшоу 
програми. В тях да се представи достъпно и с различни гледни точки 
информация за Първичните имунни дефицити. Според него информи-
раността сред обществото относно ПИД е недостатъчна, пациентите 
имат притеснения относно приемането на заболяването си и това води 
до нежелание да се включат по-активно в процеса на взаимодействие 
с лекарския екип.
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Решение:
1) Да се проучи включване на лекари, пациенти и членове на пациентската 

организация в коментарни предавания по телевизията.

8. Обсъди се осъществяването на по-тясно взаимодействие с Българската 
педиатрична асоциация. Проф. Наумова вече е контактувала с проф. 
Владимир Пилософ.

Решения:
1) Доц. Спасова предложи да се направи съвместна сесия в рамките на 

годишния конгрес на Българската педиатрична асоциация.
2) Да се организира работна среща между БАКИ и БПА.

9. Обсъди се идеята за подобряване на диалога със Здравната каса с цел 
осигуряване по-пълноценна грижа за пациентите. 

Решения:
1) Да се работи в посока регистриране и включване на нови лекарства в 

позитивния лекарствен списък.
2) Предложение от доц. Спасова – да се работи в посока регистрация и 

включване на препарата Имукин на фирма Boehringer Ingelheim.

 17.06.2017 г.
 Цигов чарк 
 Протоколирал: Г. Тодорова

Присъствали:
проф. д-р Елисавета Наумова, УМБАЛ „Александровска“ – София
проф. д-р Мариана Мурджева, МУ – Пловдив
проф. д-р Виктория Сарафян, МУ – Пловдив
проф. д-р Мария Николова, НЦЗПБ – София
доц. д-р Мария Спасова, МУ – Пловдив
доц. Д-р Снежина Михайлова, УМБАЛ „Александровска“ – София
д-р Невена Гешева, УМБАЛ „Александровска“ – София
д-р Спаска Лесичкова, УМБАЛ „Александровска“ – София 
д-р Мария Ивановска, МУ – Пловдив
д-р Петя Гарджева, МУ – Пловдив
г-н Александър Панушев – Химимпорт фарма
Гергана Тодорова – ПИД експертен център
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ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС 
по редки заболявания 

и ХII балкански конгрес по генетика на човека

Събитието се проведе през 8–10 септември 2017 г. в грандхотел „Пловдив“, 
гр. Пловдив. 

Модератори на сесията „Редки заболявания в имунологията“ бяха проф. 
М. Мурджева и проф. М. Балева.

Бяха изнесени следните доклади:

Редки имуномедиирани заболявания в България – предизвикателството 
продължава – М. Мурджева и М. Балева

Молекулна диагностика и генетичен скрининг на първичните имунни де-
фицити – С. Михайлова

Сигнални пътища на Т- и В-клетъчни активационни маркери при общ 
вариабилен имунен дефицит – Н. Гешева

Firazyr (Icatibant) за лечение на херидитарен ангиоедем – фирма Shire – Т. 
Белева-Попова

Ataxia telangiectasia – клиничен случай – П. Янкова

Хомозиготен MyD88 дефицит – клиничен случай и обзор на литература-
та – Н. Спасов
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ИНФОРМАЦИЯ 
за ХI конференция за оценка на качеството в имунологията 

XI конференция за оценка на качеството в имунологията се проведе в София 
на 15.12.2017 г. В програмата £, в допълнение на двата ежегодни доклада за 
външна оценка на качеството (ВОК) на показатели за клетъчния и за хуморал-
ния имунен отговор, беше включено и разглеждане на имунофлуоресцентното 
определяне на антинуклеарни антитела (АНА). Заседанието се ръководеше от 
проф. Халачева и доц. Кюркчиев и започна с представяне на данните за флоу-
цитометрично определяне на клетъчни популации (схеми 4А, 4Б и 4В) от проф. 
М. Николова. Отбелязано бе, че през 2017 г. има един нов участник и съответно 
участията в схема 4А са 19 (в сравнение с 18 през 2016 г.), а в схеми 4Б и 4В 
– по 10, както и през 2016 г. В някои от центровете е подновено оборудването. 
Анализът и обобщението на резултатите показва:

 – Добри резултати по отношение определянето на процент, но големи 
вариации, в т.ч. отклонения от сертифицираните интервали за абсо-
лютния брой и за трите подсхеми;

 – Много лоши резултати за активирани T-клетки (HLA-DR+CD3+), кое-
то не сме наблюдавали досега. Според проф. Николова възможните 
източници на грешки при флоуцитометричния анализ и подходите за 
елиминирането им са: 

1. Използване на моноклонални антитела от различни производители за 
определяни на активирани (HLA-DR+CD3+) Т-клетки. За избягването на този 
източник на вариации би могъл да се постигне консенсус за препоръчителни 
клонове и флуорохроми.

2. Различни аналитични подходи. За подобряването им е препоръчително 
използване на FMO (Fluorescence Minus One) контроли.

3. Точно използване на информацията за моноклонални антитела, анали-
тични подходи и т.н.

4. Изводът, който може да се направи, е, че проблемът с абсолютния брой 
на клетките при различните схеми остава, като най-сериозен е той при опреде-
лянето на HLA-DR(+) клетки.

Във връзка с първия доклад се изказаха проф. Наумова, проф. Халачева, 
доц. Попова, проф. Алтънкова, проф. Генова, проф. Михайлова, д-р Николов, 
доц. Кюркчиев. Основните въпроси, които бяха поставени и обсъдени, могат 
да се обобщят както следва:

1. Възможността за използване на свежа кръв успоредно с фиксираната 
кръв в схема 4А (доц. Попова), за да бъде ВОК възможно най-близък до еже-
дневната практика и да се избегне проблемът с хематологичните броячи, които 
не разграничават добре фиксираните популации бели кръвни клетки.
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По този пункт аргументите и становищата бяха противоречиви. Прие се от 
повечето участници, че използването на свежа кръв (дори като пилотно проучва-
не) ще усложни провеждането на ВОК поради необходимостта от своевременно 
изпращане на пробите до лабораториите в страната (проф. Николова), използ-
ването на консенсусни референтни стойности (с използване на Z-критерий за 
отклонение), при което поради малкия брой участници интервалът на допустимо 
отклонение се увеличава), както и изборът на пробата за сертифицирането на 
лабораториите (доц. Кюркчиев). От друга страна, фиксираната кръв се използва 
и е утвърден материал за имунофенотипизиране в големи международни схеми 
за ВОК.

2. Да се предоставят ли стойностите на абсолютния брой левкоцити при 
работа с фиксирана кръв, или всеки участник да ги определя самостоятелно?

По време на обсъждането бе подчертано от доста участници, че опреде-
лянето на абсолютния брой по индиректен метод във фиксирани, за разлика от 
пресни кръвни проби дава много различни стойности в зависимост от хемато-
логичния анализатор. Това неминуемо се отразява и на абсолютните стойности 
при имунофенотипния анализ, което може да бъде една от причините за наблю-
даваните при ВОК несъответствия по този показател.

3. Унифициране на флуорохрома, с който са маркирани антителата срещу 
HLA-DR (проф. Алтънкова) и на аналитичния подход (поставяне на маркера) 
при определяне на HLA-DR(+) T-клетки (проф. Михайлова, проф. Николова), 
като се вземе под внимание и степента/профилът на HLA-DR експресия в за-
висимост от клетъчната популация (проф. Наумова).

Като цяло, становището е, че флуорохромът и използваните комбинации от 
моноклонални антитела имат значение. Проф. Николова подчерта, че е уместно 
да се използва РЕ конюгирано анти-HLA-DR моноклонално антитяло, а при 
анализа да се включи dim-популацията (проф. Николова, проф. Алтънкова, 
проф. Михайлова), 

4. Организиране на кръгла маса/работна среща (проф. Алтънкова, д-р Ни-
колов) за използвани в рутинната практика клетъчни маркери, при които има 
аналитични затруднения, като HLA-DR(+), CD38(+) T-клетъчни субпопулации 
и др. 

5. Проблеми при определяне на абсолютния брой CD34+ клетки в кръв-
ни продукти, предназначени за трансплантация при използване на единична 
платформа – намаляване на броя на микросферите (проф. Генова при аферезни 
продукти и проф. Михайлова при единици кръв от пъпна връв). Проф. Николова 
е имала подобни инцидентни наблюдения при определяне на абсолютен брой 
CD4 клетки в периферна кръв, което подсказва, че проблемът е свързан по-скоро 
със стандартния материал (епруветките TRU-Count), отколкото с обработката 
на биологичната проба.

6. Да се обсъди възможността за виртуален анализ на аналитичния произход 
за някои показатели (проф. Алтънкова, проф. Наумова).

7. Приемане/отхвърляне на индивидуални резултати на участник поради 



78 Годишник на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ

технически грешки, неправилен аналитичен подход и др. Задължително трябва 
да става след обсъждане на казуса от Контролния съвет, който да вземе решение.

8. Да се въведе ли качествен контрол за IGRA тестовете? (проф. Николова).
Общото становище бе, че този ВОК е крайно необходим. 

В резултат на дискусиите се реши:
1.  Да продължи използването на стандартизиран материал (фиксирана 

кръв) за схеми 4А, 4Б и 4В.
2. Да не се съобщават предварително стойностите на абсолютния брой 

левкоцити.
3. Като първа стъпка, преди организиране на работни срещи, проф. Ни-

колова да изпрати флуоресцентни образи за CD3/HLA-DR комбинацията, като 
всеки от участниците в този ВОК да използва собствения аналитичен подход 
при едни и същи образи (виртуален анализ на проби). След анализиране и обоб-
щаване на резултатите може да се обсъди и приеме единен подход за поставяне 
на маркерите.

4. Реши се да се пристъпи към въвеждане на контрол за IGRA тестовете 
през следващата година, като с организирането на първия пилотен кръг се ан-
гажира проф. Николова.

Конференцията продължи с докладване на резултатите от ВОК за хуморален 
имунитет за 2017 г. от проф. Михайлова. В началото на доклада бяха представени 
критериите за оценка на резултатите и за успешно участие във ВОК, приети с 
решение на Контролния съвет. Отчетено бе значимо намаляване на процента 
и степента на отклоненията от консенсусните стойности в схема 1 (ИгА, ИгГ, 
ИгМ, ИгЕ, CRP), стигащо до липса на такива за някои от показателите, като 
продължават да преобладават несъответствия в резултат на технически грешки. 
Схемите за автоантитела като цяло показват много добри резултати, но за някои 
проби не е достигнат консенсус. В резултат на анализа на данните в тези схеми 
проф. Михайлова постави за дискусия следните въпроси:

 • Резултатите за даден параметър трябва да са сравними независимо от 
използвания метод/кит. Вариации при определяне на автоантителата (от 
отрицателни до силно положителни – оценка 4), особено за анти-RNP и 
анти-CCP са тревожни и поставят въпроса за интерпретация на такива 
резултати при пациент. Не е ли уместно да се направи опит за оценка 
на различните китове, използвани за определяне на даден показател? 

 • Критериите за оценка (score) на автоантителата би следвало да се уни-
фицират, което ще увеличи възможността за постигане на консенсус 
при използване на различни китове с различни референтни граници. 
Това е от значение и за клиничното интерпретиране на резултатите, 
особено при проследяване на пациентите. 

 • „Виртуален“ ВОК – включване схема на ВОК с резултати на пациенти 
за интерпретация както от аналитична, така и от клинична гледна точка.
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Отношение по поставените за обсъждане въпроси взеха проф. Алтънкова, 
акад. Петрунов, проф. Наумова, проф. Балева, д-р Тодорова, доц. Славов. 

По отношение на китовете бе посочено, че основните проблеми са някои 
структурни разлики в антигените при определяне на едни и същи антитела, 
напр. aнти-CCP (д-р Тодорова), както и проблеми с отделните слотове на една и 
съща фирма, напр. по-лошо качество при голяма поръчка (доц. Славов). Проф. 
Балева предложи всяка лаборатория да дава информация с какви реактиви ра-
боти особено за RNP, Sm, CCP.

Акад. Петрунов повдигна въпроса са целесъобразността от определянето 
на общия ИгЕ в схема 1, като акцентира, че специфичните ИгЕ са по-важни. 
Проф. Наумова се аргументира, че показателят трябва да се задържи предвид 
важността на общия ИгЕ за имунолозите в диагностиката на имунните дефи-
цити, напр. определяне на хипер ИгЕ синдром. Проф. Алтънкова подчерта, че 
трябва да вземем под внимание факта, че имуноглобулините са обект на ВОК 
и в клинична лаборатория.

В резултат на дискусиите се прие:
 • Да се предоставя заедно с резултатите от ВОК детайлна информация 
за използваните китове.

 • Общият ИгЕ да остане като показател в схема 1 на ВОК по имунология.
Премина се към втората тематика на конференцията – въпроси, свързани 

с определянето на ANA, възникнали по време на Първата работна среща за 
стандартизиране на ANA флуоресцентни образи (14.06.2017, УМБАЛ „Св. Иван 
Рилски“, София). Заседанието се ръководеше от доц. Кюркчиев, който постави 
за обсъждане следните точки:

1. Титър 1:80 или 1:160 да бъде приет за cut-off?
2. Да се приеме ли ICAP класификацията в нашата работа?
3. До каква степен типът светения и евентуалните им съответстващи ан-

тигени да бъдат описвани и коментирани с клиницистите?
4. Да се уточни и синхронизира използването на: клетъчен субстрат и тип 

конюгат (поли- или моноспецифичен)?
Дискусията се фокусира основно върху cut-off на титъра за определяне на 

ANA – 1:80 или 1:160. Проф. Мурджева и доц. Кюркчиев направиха предложение 
cut-off 1:160 да бъде при пациенти без данни за автоимунно заболяване. При 
данни за автоимунно заболяване той да се интерпретира динамично на базата 
на информацията от клиничните данни и други тестове.

Проф. Балева изказа мнение, че трябва да се направят по-широки изслед-
вания и в рамките на 1 година да вземем такова решение. Акад. Петрунов 
подчерта, че това е сериозно популационно проучване, изисква много ресурси 
– както материални, така и човешки. Проф. Мурджева също смята, че е много 
хубаво, но е трудно да се направи такова мащабно проучване. Техният екип има 
публикации за ANA при различни пациенти. При титър 1:40 ANA се установяват 
в 16% от здравите, а при 1:80 и 1:160 процентът пада на 5%. Базирайки се на 
своя опит, предлага за cut-off на титрите да се приеме предложението им с доц. 
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Кюркчиев. Проф. Халачева намира за смущаващо да приемем различен cut-off 
при здрави и болни и счита, че трябва да приемем един титър. За приемане на 
предложението според проф. Алтънкова е важно уточняването на периода на 
проследяване на пациента. Изказано бе и становище за „сива зона“ 1:160 (доц. 
Манолова). Проф. Наумова подкрепи определянето на „сива зона“ с аргумента, 
че пациентите често не могат да се проследят от имунолога, който да интерпре-
тира резултата. Д-р Тодорова подчерта, че целта не е да се постави диагноза чрез 
cut-off. Важна е грижата за пациента. Повишаването на cut-off би подобрило 
лечението на пациента, тъй като ще се изключат практически здрави пациенти 
с нисък титър на ANA.

Обсъди се и въпросът дали се приема ICAP. Доц. Кюркчиев има резерв с 
аргумента дали типът светене ще бъде приеман на доверие, дали да се пускат 
допълнителни тестове и дали няма да се подбие реномето на лабораториите, 
ако не се открият съответните на светенето антитела. Акад. Петрунов предложи 
всяка лаборатория да реши за себе си в зависимост от подготовката на кадрите.

Повдигнат бе и въпросът за цитоплазменото светене – как да се описва 
при даване на резултата за ANA. Д-р Тодорова предложи да се вземе предвид 
становището на ICAP. Такъв вид светене се дава като ANA (-) цитоплазмено 
светене и се препоръчва определяне на съответните антитела. Според проф.
Алтънкова това трябва да се включи в имунологичния стандарт. 

В резултат на дискусиите се прие:
1. Предложението 1:160 да бъде аналитичен cut-off, а после да има дина-

мична интерпретация при установяване на автоимунно заболяване.
2. Конюгатът при ИИФ за ANA да бъде ИгГ или поликлонален според 

нуждите на лабораторията. Може да се използва и друг субстрат освен НЕр-2 
клетки.

3. Самостоятелното цитоплазмено светене да се обозначи като ANA (-) 
цитоплазмено светене (според ICAP). 

4. По въпроса какъв да бъде скрининг методът за ANA – имуноензимен 
или ИИФ, се прие да е ИИФ.

Доц. Кюркчиев оповести и предложението на Лабораторията по клинична 
имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ за участие в Програмата на БАКИ 
със скрининг на ANA на здрави хора, първа линия родство на пациенти с автои-
мунни заболявания (системен лупус, синдром на Сьогрен и системна склероза).
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ПРОГРАМА
за дейността на сдружение 

„Българска асоциацията по клинична имунология“ 
през 2018 година

1. Организационна дейност
1.1. Провеждане на заседание на УС на 3 месеца, а при необходимост по-често.
1.2. WEB страница на БАКИ 

 • Попълване на подразделите в новата WEB страница.
 • Създаване на версия на английски език. 
 • Oтразяване на дейността на БАКИ, в т.ч. информация за национални 
и международни форуми в областта на имунологията, трансплантоло-
гията, печатни издания и други новини.

 • Публикуване на 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, включително и от други специалности.

2. Публикационна дейност
 • Издаване на годишник, 12-и брой, на Сдружението с информация за 
проведените курсове и конференции през 2018 година.

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; 2Д-CCP, РФ-1 цикъл с 3 проби от 
INSTANT

   Схема 3 – определяне на HLA-B27 – 1 цикъл с 5 проби;
   Схема 4 – определяне на левкоцитни популации с флоуцитометрия;
   Схема 5 – IGRA – пилотна схема.

4. Провеждане на мероприятия:
 • Честване на Международния ден на имунологията. 
 • Отбелязване на седмицата на ПИД, 22–29 април 2018 г., по места с 
различни прояви.

 • Експертна среща между педиатри и имунолози – 16–17 юни 2018, 
Почивна база на МУ – Пловдив в Цигов чарк. 
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 • Лятно училище за ПИД пациенти съвместно с МУ – Пловдив и 
Джеф ри Модел Център – България, Почивна база на МУ – Пловдив в 
Цигов чарк, 15–16 юни 2018 

 • Пети Национален конгрес по имунология – 23–25 ноември 2018 г. 
 • Трета тематична среща „Имунология и хранене“.
 • Клинико-диагностични работни срещи по определена патология.

5. Продължаване на работата по минипроектите в рамките на Национал-
ната профилактична програма под надслов „Имунология за по-добро здраве“.

    Председател: .........................................................
                 /проф. Е. Наумова/

    Членове: 1......................................................
       /акад. Б. Петрунов /

      2......................................................
       /проф. д-р М. Балева/
      3......................................................
       /проф. д-р И. Алтънкова/
      
      5......................................................
       /доц. д-р П. Петрова /
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DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE TITER 
OF ANTINUCLEAR ANTIBODIES
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RESUME

The diagnostic value of the determination of ANA in different diseases has been studied. 
Authors note the signifi cance of ANA in systemic lupus and scleroderma. They discuss the 
problems in the interpretation of the high ANA titers in other autoimmune disorders as in 
diseases without autoimmune pathogenesis and healthy. They show the question about the 
connection between determination of ANA with indirect immunofl uorescent test on HEp-2 
cells and new tests for recognition of different antibodies to nuclear antigens. 

Keywords: ANA titer, autoimmune diseases.
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In 1948 М.М. Hargraves et al. [1] discovered a new type of cells in the bone 
marrow of patients with systemic lupus erythematosus and named them LE cells – 
mature polymorphonuclear leukocytes that had fagocyted free nuclear material from 
other white blood cells. This discovery has lead to many studies and eventually to the 
discovery of   the antinuclear antibodies (ANA) and a wide range of their subtypes. 
Before the development of the indirect immunofl uorescent (IIF) methods, LE cells 
were the only instrument for the immunological confi rmation of lupus. Sixty years 
ago – in 1957, two groups of authors described serum factors responsible for the aris-
ing of LE cells: E.J. Holborow et al. [2] described „a serum factor in LE sera with 
affi nity for tissue nuclei“ using an IIF technique on rat liver, and G. J. Friou used an 
immunofl uorescent method on calf thymus [3], and in 1958 the second group named 
this antibody „lupus globulin factor“ [4, 5]. In 1975 the HEp-2 tumor-cell line was 
introduced as a plate for the detection of the described antibody. This cell line was 
isolated back in 1955 by A.E. Moore et al. [7]. HEp-2 cells have hundreds, maybe 
even thousands, of possible autoantigens [8] and represent the ideal substrate for the 
determination of ANA. The use of this line has lead to a new understanding of the 
diagnosis of autoimmune rheumatic diseases. Several important questions arouse with 
the use of HEp-2: 1. The threshold titer discriminating between positive and negative 
results usually is 1:80. Can this value be higher? 2. What is the positive predictive 
value of this test? 3. What is the negative predictive value of this test? 4. What is the 
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connection between the results of this test and the determination of antibodies against 
other nuclear antigens? 5. Is the IIF method comparable with the newer methods, 
such as the multiplex analysis and the automated ANA tests? 

The aim of our study was to evaluate the diagnostic signifi cance of the ANA 
titer of 1:160 when determined with НЕр-2 IIF. The reason to undertake this study 
were the large number of patients’ and physicians’ inquiries whether in ANA titer 
1:160 the patient does have an autoimmune disease and whether treatment is required. 

MATERIALS AND METHODS
Overall 283 consecutive patients who were investigated in the Department of 

Clinical Immunology for the period 01.01.17-31.03.17 were included in this study. 
This cohort represented a heterogenous population referred to our department by 
different specialists with the following clinical diagnoses: systemic lupus erythema-
tosus (SLE), frequent infections, including with primary immunodefi ciencies (PID), 
juvenile rheumatoid arthritis (JRA), glomerulonephritis (GN), cystitis and chronic 
renal failure (CRF), dermatoses (pemphigus, angioneurotic edema, erythema nodo-
sum, contact dermatitis), other autoimmune diseases – rheumatoid arthritis (RA), 
Raynaud’s syndrome, scleroderma (SD), dermatomyositis / polymyositis (DM/PM), 
Henoch – Schoenlein vasculits (H-S), Wegener’s granulomatosis (WG) and other 
vasculitis, Hashimoto’sthyroiditis, autoimmune hepatits, Crohn’s disease, iridocyclitis, 
thrombocytopenia, antiphospholipid syndrome (APS), and other diseases. 

ANA were determined using АNА HEp-2 kit (BioSystems).

RESULTS 
Figure 1 shows the distribution (%) of ANA titer in our population of 283 patients. 

ANA were negative in 56/283 (20 %) patients, in titer 1:160 – in 103/283 (36%), 
1:320 – in 64/283 (23%), 1:640 – in 39/283 (14%), and 1:1280 – in 21/283 (7%). 

Figure 1. ANA titer in the investigated patients (%) 

Therefore, the patients can be divided into the following groups: negative ANA, 
ANA in titer 1:160, 1:320, 1:640, and 1:1280.
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1. Negative ANA
The distribution of ANA-negative patients according to the underlying diagnosis 

is shown on fi gure 2. Negative ANA had patients with: suspected SLE – 11%, JRA 
– 23%, kidney diseases – glomerulonephritis (GN) and nephrotic syndrome (NS) – 
21%, frequent infections – (11%), and other diseases (34%).  

Figure 2. Distribution of ANA-negative patients according to the underlying disease (%) 

2. ANA 1:160
This group comprised of overall 103/283 patients (36%) with the following un-

derlying diseases: autoimmune diseases – 53%, GN, cystitis and CRF – 17%, frequent 
infections (including 3 patients with PID) – 16%, gastro-intestinal diseases – 4%, 
dermatoses – 4%, and other diseases – 6%. The distribution of this group according 
to the underlying disease (%) in presented on Figure 3. 

Figure 3. Distribution of patients with ANA 1:160 according to the underlying disease (%) 
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3. ANA 1:320
This group included 64/283 болни (23%). Their distribution according to the 

underlying disease is presented on Figure 4: 44 patients with autoimmune diseases 
(68%); patients with kidney diseases –  16%; and with other diseases – 16% . 

Figure 4. Distribution of patients with ANA 1:320 according to the underlying disease (%)

4. ANA 1:640
This group consisted of 39/283 болни (14%): 33 with autoimmune diseases 

(85%) – 22  of them with SLE, 3 with cutaneous lupus, 1 with RA, 4 with JRA, 1 
with scleroderma, 1 with autoimmune thrombocytopenia, and 1 with vasculitis; 6 with 
other diseases (15%). The distribution of these patients according to the underlying 
diseases is shown on Figure 5. 

Figure 5. Distribution of patients with ANA 1:640 according to the underlying disease (%)



ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2017 87

5. ANA 1:1280
This group comprises of 21/283 patients (7%): 17 with autoimmune diseases 

(81%) – 12 with lupus, 3 with JRA, 1 with polymyositis, 1 with idiopathic thrombo-
cytopenia; 4 patients had other diseases – atopic dermatitis, cirrhosis, GN, CRF. The 
distribution of these patients according to the underlying disease is shown on Figure 6. 

Figure 6. Distribution of patients with ANA 1:1280 according to the underlying disease 
(%) 

DISCUSSION
ANA as a diagnostic criterion 
The determination of ANA is one of the most frequently used tests in the clinical 

immunology in general. ANA are a diagnostic criterion for several autoimmune 
rheumatic diseases, but on the other hand these autoantibodies are merely a 
component in the complex clinical-laboratory characteristics of these diseases. 
Table 1 shows the diseases that are known to be associated with positive ANA [9]. 
Many recommendations have been published concerning the technique and the stan-
dardization of ANA testing, especially using IIF on HEp-2 cell line. 

Table 1. Diseases and conditions with positive ANA 
Diseases and conditions % (+) ANA

Diseases in which ANA testing is crucial 
Systemic lupus erythematosus 95–100%
Scleroderma 60–80%
Diseases in which ANA testing is useful
Sjogren’s syndrome 40–70%
Dermatomyositis / polimuositis 30–80%
Diseases in which ANA testing is useful for monitoring and 
prognosis 
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Juvenile oligoarthritis with uveitis 20–50%
Raynaud’s syndrome 20–60%
Diseases in which positive ANA are a diagnostic / classifi cation 
criterion 
Drug-induced lupus ~ 100%
Autoimmune hepatitis ~ 100%
Mixed connective tissue disease ~ 100%
Diseases and conditions in which ANA are not important for the 
diagnosis 
Rheumatoid arthritis 30–50%
Multiple sclerosis 25%
Idiopathic thrombocytopenic purpura 10–30%
Autoimmune thyroid diseases 30–50%
Discoid lupus 5–25%
Infectious diseases Different %
Malignancies Different %
Silicone breast implants 15–25%
Fibromyalgia 15–25%
Relatives of patients with SLE or scleroderma 5–25%

Autoimmune diseases and ANA
Table 1 reveals that in two diseases – systemic lupus and scleroderma – the deter-

mination of ANA is crucial as these autoantibodies represent a classifi cation crierion 
(accepted in 1982 for SLE [10] and in 1980 for scleroderma [11]). The sensitivity 
and the specifi city of ANA testing for SLE are respectively 96% and 96% [10], and 
for scleroderma – и 97% and 98% [11]. In 2013 the joint initiative of the American 
College of Rheumatology (АСR) and the  European League against Rheumatism 
(EULAR) confi rmed the importance of anti-centromere antibodies or of “centromere-
pattern on ANA testing”,  and the anti-topoisomerase I (anti – Scl-70) and anti – RNA 
polymerase III antibodies, determined in accordance with local laboratory standards 
for the diagnosis of scleroderma [12]. According to the 2012 Classifi cation criteria of 
the Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) the determination 
of ANA has 33,6% sensitivity and 96,8% specifi city [13].  

In our study, 72/283 patients (25%) were referred for ANA testing for the di-
agnosis lupus (and in 6 of them this diagnosis was suspected but not defi nitive, 10 
had cutaneous lupus, and in the rest 56 the diagnosis SLE has already been made). 
In the 6 patients with suspected SLE ANA were negative (8,3%). Low-to-medium 
ANA titers (1:160 to 1:320) had respectively 15 and 14 patients (including 7 with 
cutaneous lupus and ANA titer of 1:320) – 40,3%. High ANA titers of 1:640 had 25 
patients (including 3 with cutaneous lupus), and of 1:1280 – 12 patients – i.e., 37/72 
lupus patients (51,4%) had high ANA titers. The sum of all positive patients (titers 
1:160 to 1:1280) shows that 66/72 болни (91,4%) have positive ANA in different 



ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2017 89

titer. This is in accordance with the well-known idea of the importance of ANA as a 
diagnostic criterion for SLE [10, 13]. 

Overall 4 patients had scleroderma – 1 had negative ANA, and 3 patients had 
positive ANA – 1 in titer 1:160, 1–1:320, 1 – 1:640. Due to the small number of 
scleroderma patients no defi nitive conclusions can be drawn. The same applies for 
the patients with dermatomyositis / polymyositis – 4 patients with ANA 1:160, 1:320 
and 1: 1280; and for the patient with Sjogren’s syndrome with ANA titer of 1:320, 
and for the 2 patients with Raynaud’s syndrome and positive ANA of 1:160. In our 
previous study [14] we investigated ANA in 2 groups of patients: I – with Raynauds’s 
syndrome, and II – with Raynaud’s phenomenon as a part of the clinical manifesta-
tions of systemic lupus or scleroderma. In group I ANA were negative in 70% of the 
cases, whereas 80% of the second group had medium titers of positive ANA. 

All 8 RA patients had low-to-medium positive ANA: 4 in titers 1:160, and 4 – 
1:320. As shown in table 1, the determination of ANA in not crucial for the diagnosis of 
RA, but ANA can be low-positive in 30–50% of the patients. In RA and osteoarthrosis 
patients the determination of ANA does not support the diagnosis and therefore it is not 
recommended [6]. Moreover, ANA are not recommended for the evaluation of fatigue, 
back pain or other musculo-skeletal pains, except for the cases when systemic connec-
tive tissue diseases is suspected based on the existence of other symptoms and signs. 

The patients with JRA are of special interest. This subgroup includes 44 patients 
with the following results: 13 with negative ANA (30%), 24 with low-to-medium 
positive ANA (54%), and 7 (16%) with high ANA titers of 1:640 and 1:1280. The 
interpretation of the results of ANA testing in children sometimes is very diffi cult, 
because ANA can be positive in both healthy children and in children in non-autoim-
mune diseases [15, 16]. P.M.G. Deane et al. [16] investigated 500 children admitted to 
Pediatrics and found positive ANA in 113 and 31 of them  (27%) had no autoimmune 
disease at the admission and during the 37-months follow-up. The major clinical 
signs and symptoms at the admission were musculo-skeletal pains and hypermobility, 
and the mean ANA titer was 1:160. In 25 of the investigated children the symptoms 
subsided by the end of the follow-up, in 5 the authors observed marked improvement 
and 1 child developed autoimmune hepatitis. According to the authors, the determina-
tion of ANA in children with musculo-skeletal and dermatological symptoms without 
clinical data for autoimmune disease does not aid the diagnosis but increases the cost 
of the investigation process. In the lack of autoimmune constellation, the prognosis 
in ANA-positive children is generally favorable. 

The studies performed by J.L. McGhee et al. [15] showed that in patients with 
JRA ANA titers could vary between 1:80 and 1:640 that are lower than the titers in 
children with SLE and in JRA these autoantibodies have no diagnostic value. Ac-
cording to the same authors, АNА titers ≥ 1:1080 raise strong suspicion for SLE, 
and the titers ≤ 1:320, especially in children below 13 years, practically exclude this 
diagnosis. The АNА titers cannot differentiate the children with JRA from these with 
other musculo-skeletal diseases [15]. Overall 84% of our patients with JRA have 
ANA titers ≤ 1:320 and only 16% ANA 1:640 or 1:1280.  
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According to P.N. Malleson et al. [17], АNА titers of 1:160 or more are so 
frequent in little children, that these have low or no diagnostic value. Thirteen years 
after this study the same authors [18] raised the following questions: If ANA are 
positive in a child with fever and rash, does the child have lupus; or do they mean 
JRA in a child with swollen knee; or in a child with JRA do they predict uveitis? 
The authors suggested that ANA testing cannot give satisfactory answers to these 
questions and that ANA testing should be limited to the diagnosis of SLE, mixed 
connective tissue disease (MCTD) and similar systemic diseases, and titers below 
1:640 should be ignored if no other systemic signs are present and in the cases when 
the child has no systemic disease like SLE. Table 1 shows that 20-50% of the JRA 
patients are ANA-positive. The investigation of these autoantibodies in JRA could 
be useful for disease monitoring and prognosis.  А. Kavanaugh  et al. [9] suggested 
that ANA testing is not useful for the diagnosis of JRA but the positive test could 
predict the development of uveitis. 

Overall 11 of our patients had vasculitis: 2 were ANA negative (1 with H-S, 1 
with undifferentiated vasculitis);  5 had ANA of 1:160 (2 with WG, 3 with undif-
ferentiated vasculitis);  4 had ANA of 1:320 (2 – with H-S,  1 – with Churg Strauss’ 
vascilitis, 1 with undifferentiated vasculitis);  1 had ANA of 1:640 and undifferentiated 
vasculitis. In patients with systemic vasculitis ANA are rarely positive and could be 
an epiphenomenon due to interference with high-titer ANCA (especially pANCA) 
[19]. Yet, the determination of ANCA is crucial in this group. 

In our patients with other autoimmune diseases ANA testing revealed the fol-
lowing results: negative ANA – 1 patients with Crohn’s disease; АNА 1:160 – 3 with 
Hashimoto’s thyroiditis, 1 with APS, 4 with autoimmune anemia + thrombocytopenia, 
1 with autoimmune hepatitis;  АNА 1:320 – 1 with type 1 diabetes, 1 with Hashi-
moto’s thyroiditis, 1 with autoimmune thrombocytopenia, 1 with agranulocytosis, 2 
with hepatitis; АNА 1:640 – 1 with autoimmune thrombocytopenia; АNА 1:1280 – 1 
with idiopathic thrombocytopenia.

For each of the stated diseases there are literature data for the presence of posi-
tive ANA in different titers. According to the literature [20] 35% of the patients with 
autoimmune thyroid diseases have positive ANA. The percentage of ANA-positive 
patients with liver diseases is shown in table 2 [21]. Still, some authors do not rec-
ommend the investigation of ANA in RA, primary biliary cirrhosis, autoimmune 
thrombocytopenia and autoimmune thyroiditis [22]. 

Table 2. ANA in patients with liver diseases

Disease ANA
Chronic active hepatitis 60%
Chronic persistent hepatitis 15–30%
Acute viral hepatitis 20%
Primary biliary cirrhosis 5%
Autoimmune hepatitis 95%
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Other diseases
We investigated overall 23 patients with different infections: 6 were ANA –nega-

tive, 16 (3 of them with PID) had ANA of 1:160, 1 patient with genital herpes had 
ANA of 1:320. Table 1 shows that ANA can be positive in different percentage of 
patients with infections. 

We investigated ANA in 44 patients with renal diseases: 12 were ANA-negative, 
18 had ANA 1:160, 10 – ANA of 1:320, 3 – 1:640, 1 – 1:1280, i.e., very high ANA 
titers (1:640 and 1:1280) had overall 4/44 (9%). These 4 patients require further 
investigation and follow-up of ANA and their specifi city in order to exclude lupus 
nephritis. 

We also detected negative ANA in patients with hyperbilirubinemia, holangio-
hepatitis, erythema nodosum, epilepsy, myocarditis, pericarditis, subileus, perioral 
dermatitis, where negative ANA were an expected result. Also an expected result 
were ANA of 1:160 in patients with gastro-intestinal diseases (toxic hepatitis and 
steatosis), dermatoses (pemphigus, angioneurotic edema, erythema nodosum), in 
whom these autoantibodies have little or no diagnostic signifi cance. 

Several patients had ANA of 1:320 at the background of angioneurotic edema 
(1), iridocyclitis (7), chronic urticaria (1). High-positive ANA of 1:640 had 3 patients 
with dermatological conditions (alopecia, pemphigus, aphthosis), and of 1:1280 – 2 
patients (with atopic dermatitis and with cirrhosis). In these patients the presence 
of medium-to-high positive ANA is not always associated with underlying autoim-
mune disease. On the other hand, ANA can be found in a wide variety of diseases 
and conditions other than connective tissue diseases and these autoantibodies may 
have neither diagnostic nor prognostic value in such cases [6].

  
АNА titer in healthy individuals and ANA reference range
The detection of positive ANA in healthy individuals suggests that the auto-

antibodies are an important part of the physiological immune response [23]. The 
prevalence  of positive ANA differs depending on the gender and the age: in elderly 
patients (especially in women over 65) this prevalence is higher [24, 25]. Using НЕр-
2 line between 20% and 31.7% [9,24] of the healthy individuals have ANA of 1:40, 
13.3% – of 1:80, 5% – of 1:160 [9, 24], and 9,6% – in titers ≥ 1:160 [26], 3% ≥ 1:320  
[9], 17,8% – 1:640 [27], 7,6% – 1:1280 [27], 2,5% – 1:2560 – [27], 5,9% – 1:5120 
[27]. The follow-up of 40 healthy individuals with positive АNА for 3,5 – 5 years 
has shown that none of these individuals developed autoimmune disease despite the 
fact that 29 still had high ANA titers by the end of the follow-up [27]. 

АNА sensitivity and specifi city 
Different authors have published varying data on the sensitivity and specifi city 

of ANA in different diseases (Table 3). 
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Table 3. ANA specifi city and sensitivity [according to 6, 27, 28] 
Disease Specifi city Sensitivity

SLE 93% 57% 
Sjogren’s syndrome 48% 52% 
Scleroderma 85% 54% 
PM/DM 61% 63% 
Raynaud’s syndrome 64% 41% 

ANA titer of 1:160
The investigation of ANA on cell substrates is believed to be the “gold standard” 

in the diagnosis of the systemic autoimmune rheumatic diseases [8,29,30]. Many 
laboratories have accepted ANA titers of 1:160 as signifi cant in patients with con-
nective tissue diseases [6]. In accordance with the literature data, many practicing 
physicians consider higher ANA titers to be more signifi cant for the diagnosis. On 
the other hand, a lot of studies have shown that below 1:80 or 1:160 ANA have little 
signifi cance as diagnostic marker or for the evaluation of disease activity [29]. Ac-
cording to many authors, the test can be compromised due to the lack of standardiza-
tion or due to the presence of “false-positive results” – i.e., ANA are not a reference 
method and could lead to incorrect diagnosis, unnecessary worries for the patient, 
and consults and expenses for further investigations [29]. “False-negative results” 
also represent a serious problem because they could also lead to incorrect diagnosis 
or to the false relief that there is no autoimmune disease when a serious autoimmune 
rheumatic disorder is present [29]. 

Tables 1–6 and the literature data concerning the prevalence of ANA in healthy 
individuals combined with the low prevalence of SLE (40–50 per 100 000) and other 
connective tissue diseases suggest that not all individuals with positive ANA have 
systemic autoimmune rheumatic disease. The use of higher titers (≥ 1:640) generally 
is associated with higher diagnostic specifi city but with lower diagnostic sensitivity 
[9]. On the other hand, as ANA titers of 1:160 have insuffi cient sensitivity, they cannot 
rule out SLE [24]. According to many authors, ANA of 1:160 is more of a screening 
than of a diagnostic test [6]. Others raise the question “Which scenario is worse – 
false-positive or false-negative ANA?” [29] and “What would the rheumatologists 
prefer – ANA test with high sensitivity and low specifi city for systemic autoimmune 
diseases or vice versa?” [29]. 

In many cases, as in our study, the investigated patients could be referred for 
ANA testing despite the low probability for systemic autoimmune disease, or the 
test could be automatically ordered.  In such a high prevalence of ANA among the 
healthy population, it could become a serious problem, especially if misused, if inap-
propriate or if false-positive. The misinterpretation of the positive results, especially 
in lower titers, could lead to unnecessary complementary tests, stress for the patient, 
misdiagnosis and inappropriate treatment  [27,31]. S. Narain et al. [31] present cases 
of SLE diagnosed mainly on high-titer ANA with a 3-years corticosteroid treatment 
by the end of which the patients had neither SLE, nor ANA. One should not forget 
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that the misuse of corticosteroids in such cases could lead to serious complications, 
such as osteoporosis, catarrhact, diabetes, infections, osteonecroses, hypertension, 
and unnecessary diagnostic and therapeutic expenses [32].

 
Positive and negative predictive diagnostic value of ANA 
The positive predictive value (PPV) of ANA titers has been investigated by 

many authors. А.М. Abeles and  М. Abeles [33] have studied patients with different 
diagnoses made by their general practitioners, internists, ophthalmologists, endocri-
nologists, orthopedical surgeons, etc.: 

Titer  PPV (rheumatic diseases) PPV + АNA (SLE)
≥ 1:40   8,8%    2,2%
≥ 1:80   10%    2%
≥ 1:160   11,6%    2,9%
≥ 1:320   18,9%    4%
≥ 1:640   26,9%    6%
≥ 1:1280   38,9%    5,6%
≥ 1:2560   46,2%    N/A
≥ 1:5120   57,1%    N/A
No titer   0    0

According to H.A. Mariz et al. [27] the possibility to differentiate between the 
healthy persons and those having autoimmune diseases vary depending on the cut-off 
of the test. In dilutions 1:80 the sensitivity of ANA testing on HEp-2 is 90,2% and 
the specifi city is 87,1%, with high negative predictive value (NPV) of 98,1% for the 
presence of disease. In dilution 1:160 (recommended by the АNА Subcommittee 
of the International Union of Immunological Societies Standardization Committee 
[24]) the sensitivity is 83,7%, the specifi city – 93%. In dilution 1:1280 the sensitivity 
is 65,4%, and the specifi city – 97,9%, NPV – 94,6%, PPV – 84,9% PPV. In 1:5120 
cut-off, the sensitivity is 44,4%, the specifi city – 99,2%, and the PPV– 90,6%. 

The increase in ANA titers is associated with increase of PPV for both autoim-
mune rheumatic disease and SLE. The titer of 1:160 (that according to the majority 
of authors is the fi rst positive titer) has low PPV. Overall 36% of our patients had 
ANA 1:160. 

J. Damoiseaux  et al. [34] have cited other authors that suggest that positive 
ANA could precede the diagnosis of SLE by 2–2,5 years, of scleroderma – by 3 years, 
and of Sjogren’s syndrome – by 3–7,5 years. Others [35] have found that this period 
could be even longer, up to 10 years. 

In response to the problem with the diagnostic signifi cance of ANA titers, many 
authors suggest to create a local algorhythm for the determination of ANA, to educate 
the staff, to perform local validation of the platforms, to clarify the signifi cance of 
each titer and type of fl uorescence in different diseases and disease stages. Of spe-
cial interest is the differentiation of outpatients’ data from the results of hospitalized 
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patients with proper evaluation of the automated methods that could respond to the 
insuffi ciencies of the manual techniques [30].

In 2013, a working group formed by several organizations (IUIS/WHO/AF/
CDC)* formulated 25 recommendations for the standardization of ANA as a diagnostic 
method [30], including the evaluation of ANA titers for screening purposes in every 
local laboratory – the titer should be above the 95-th percentile for healthy persons. 
In general, ANA titer of 1:160 on НЕр-2 or НЕр-2000 could be used for screening for 
autoimmune rheumatic diseases. One major shortcoming of the method is the need 
for qualifi ed personnel for the reading of the test results. This requires educational 
programs for aimed at proper reading and interpretation of ANA results [30]. The 
tests based on the use of a mixture of nuclear antigens should not be referred to as 
„ANA test“ or „ANA screen“.  

Why ANA are so frequently found? 
The question why ANA test is so frequently found positive in individuals with-

out underlying autoimmune diseases has been widely discussed. One explanation is 
the immune tolerance. Another suggestion is that ANA might have other functions 
besides autoimmunity that remain unknown by now. 

Functions of ANA and why they are so frequent in the clinical practice:
 – ANA tests determine low-avidity antibodies [36]. As many nuclear antigens 

have certain molecular charge, ANA could cross-react with normal antibod-
ies without aberrant expression [37]. This is especially valid for the natural 
antibodies of IgM subclass that have multiple functions, including cleansing 
of viral antigens and remnants of apoptotic cells. 

 – Another explanation for the high percentage of positive ANA in the normal 
population is the presence of signifi cant immunoregulatory disturbances and 
of high number of people in “risk situations” when the appearance of a trigger 
factor could lead to the development of autoimmune disease. Moreover, a 
wide range of genetic polymorphisms could predispose to the development 
of autoimmune rheumatic disease [38]. These polymorphisms are probably 
a result of evolutional selection aimed at giving protection and inducing im-
mune response in different populations of immune cells. When limited or in 
suitable combinations, these polymorphisms could lead to the development 
of serological changes without clinical manifestations. ANA specifi city in 
healthy persons remains unclear and this fact makes the evaluation of the 
underlying mechanisms of their appearance very diffi cult. 

 – While the majority of ANA-positive healthy persons never develop an 
autoimmune disease, other patients in the pre-immune stage of collagen 
diseases have positive ANA that precede the full-blown clinical manifesta-
tion of their condition [35, 36]. Yet, the differentiation between “normal” 
and “pathogenic” ANA remains very diffi cult. 

 – ANA have been found positive in tuberculosis, malaria, leprosy but their 
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specifi city is unclear and seems to differ from that in the known autoimmune 
diseases [39,40].

 – The induction of ANA in viral infections (i.e., in Epstein-Barr virus) can be 
observed in patients with high risk for the development of lupus, because 
in such cases the viral infection could promote autoreactivity as a cross-
reactivity to the viral antigens. In such cases the virus-induced antibodies 
could be referred to as classical АNА [41]. In such cases, the development 
of lupus is secondary to the expression of cross-reacting autoantibodies and 
possible immune reactivity. This means that ANA are not a single population 
of antibodies, but can have different characteristics and expression in health 
and in disease (pathological antibodies). 

 – Many antibodies have been linked to certain diseases but the exact mecha-
nisms of organ damage remain unclear [36]. The target antigens of ANA are 
highly conservative and wide spread and should be shielded from autoanti-
body interactions. The pathogenic properties of these autoantibodies could 
be detected using immunization of serum transfer or monoclonal antibodies 
to animal models [36].

 – АNА can have protective role. This explains the discrepancies between 
serological and clinical markers – i.e., some seropositive but clinically 
negative patients may be protected from certain disease manifestations, 
e.g., renal involvement. 

 – D.S. Pisetsky [36] has proposed the following classifi cation of ANA: non-
pathogenic (benign, indifferent, innocuous, found in a wide range of indi-
viduals and not associated with clinically manifested disease); pathological 
(found exclusively in autoimmune diseases or in the pre-autoimmune stages 
when still no disease manifestations are present; pathological antibodies can 
be pathogenic – cause disease symptoms, or non-pathogenic); pathogenic 
(causing disease symptoms via different mechanisms – immune complex 
deposition, cytokine stimulation, receptor binding); nephritogenic (ANA 
causing nephritis); interferonogenic (ANA inducing cytokine production 
via interferon stimulation by PDCs and immune complexes); protective 
(preventing the development of disease via inhibition of the immunologi-
cal activity of nuclear antigens, stimulation of nuclear antigen cleansing 
via non-phlogistic pathways or via blocking of the formation of pathogenic 
immune complexes; such autoantibodies may be found in viral infections). 

According to this classifi cation, the serology of autoimmune rheumatic diseases is 
far more complex than assumed so far and the clinical manifestations can be far more 
diverse than the serological. If we assume that certain ANA can have protective role, 
this classifi cation gives new insight in the evaluation of the inter-relations between 
serology and clinical manifestations, including the possibilities for the development 
of a new class of biological agents affecting autoreactivity. 

In conclusion: Initially the results of ANA testing were used and interpreted 
by rheumatologists and clinical immunologists. ANA were found to be positive in a 
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wide range of other diseases, different from autoimmune rheumatic disorders, and 
therefore ANA tests were ordered by other specialists, including general practitioners, 
dermatologists, nephrologists, gastroenterologists, oncologists, hematologists, obste-
tricians, and cardiologists. This transition has had crucial impact upon the diagnostic 
signifi cance of ANA testing, especially in the post-analytical stage, because IIF ANA 
screening has limited specifi city and is highly infl uenced by the pre-analytical prob-
ability for the presence of certain autoimmune disease [42].

Despite the development of our knowledge on ANA and their diagnostic signifi -
cance, many questions concerning the terminology and nomenclature, standardiza-
tion, their diagnostic role, the delicate interactions among the clinical and laboratory 
personnel, the interpretation of the results, the development of algorhythms and the 
economical base of certain methods remain unanswered. An important factor is the 
growing number of referrals for ANA testing that requires the use of faster and prefer-
ably automated tests for ANA testing. And last, but not least, the digitalization of IIF 
methods remains to be discussed because it is expected to reduce the interpretation 
variations associated with type and intensity of fl uorescence [43]. These new aspects 
of ANA testing will probably require new algorhythms and criteria for the diagnosis 
of autoimmune diseases, new educational programs, new criteria for quality control 
and reimbursement. An interesting aspect of this problem is the multiplex analysis 
that still leaves several unanswered questions: the detection of rare antibodies, quali-
tative evaluation of the results, interpretation. These tests are known to detect ANA 
years before the development of clinical symptoms, even before the currently used 
IIF on HEp-2 [44].

IIF on НЕр-2 has 50 years history and is very important for the diagnosis of 
autoimmune rheumatic diseases. This test can detect a large number of antibodies 
against nuclear antigens but is diffi cult to perform, time-consuming (due to the need 
of serial dilutions) and requires visual reading of fl uorescence [45]. The test is sub-
jective and sometimes the results are diffi cult to interpret [46]. Moreover, the wide 
variety of microscopes, light intensity, magnifi cations and the HEp-2 cell line carry 
the risk of test variability [47]. And fi nally, a major limitation of this method is the 
lack of specifi city, as it may be positive in a wide spectrum of autoimmune diseases,  
infections, neoplasms, and in healthy persons [30, 48, 49]. 

The test is diffi cult to standardize, the reading of the results can be highly sub-
jective and carries the risk for false-positive and false-negative results. It remains 
unclear whether this test could be the “gold standard”. This depends on the devel-
opment of new digital technologies for antibody detection [42], the new tendencies 
for consolidation and unifi cation of laboratory methods, and the local legislation for 
reimbursement of medical testing. 

*International Union of Immunologic Societies/World Health Organization/
Arthritis Foundation/Centers for Disease Control and Prevention (IUIS/WHO/AF/
CDC) – http://www.autoab.org
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