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ABSTRACT
It is found that90% of the individuals canbe infectedwith theEpstein-Barrvirus/ EBV
/.Ifthe antibodies against the virusare tested, most oftenproves thatthe immune system/IP/has
had a contactwith it.In most cases,up to 6 months the immune system fights with it, although the
virusremains
initsimmunocompetentcells.Sometimes
it
could
bereactivatedand
chronicEBVinfection
could
be
developed.
A
relation
betweenEBVand
manyautoimmunediseases,
includingrheumatoid
arthritis
has
been
discovered.
Objective:A studyof patients withactive rheumatoidarthritisfor the presence ofantibodiesand
antigensofEBV.
Materialand Methods:11patientswere studiedwithpovenactive rheumatoid arthritisof
themtwomen andninewomenfor the presence ofEBV VCA IgG, EBV VCA IgMandEBV EBNA
IgG, EBV Viral Load.
Results:Twopatients hadpositiveQuantitative PCR- EBV Viral load,and all of the
resthadhigh levels ofEBV VCA IgGandEBNA Ig G.These highlevelsshowed no correlation
withthe patient's age, activity, stage, duration ortreatment.The results confirm theglobaldatafor
thehigh frequencyof antibodies againstEBVin patientswith RA.
Discussion: The cause of RAis unknown.For decades the role of theEpstein-Barr virus
(EBV)in the pathogenesisof RA is examined.It is assumedthat theEBVvirushasetiologicrole
inautoimmune diseasessuch asRA.The specificviral suppressionof Tcell functionin patients
witharthritisis the cause forimmunologicaldisorders. Meaningthat there is agenetic
predisposition of the HLA-DRB1 *0404 alleleassociated with thelow frequencyof
TcellsspecificforEBVand
for
the
conditions
forvirus
replication.
Antibody
responseagainstEBVmaycontribute to thechronic autoimmuneinflammationandisassociated with
the developmentof RA.
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Вирусът на Епщайн-Бар (EBV, Human herpesvirus 4, HHV4) е открит през 1964 г. от
Epstein и Barr чрез електронна микроскопия на клетъчна култура от тъкан на Бъркитов
лимфом. Принадлежи към сем. Herpesviridae, подсем. Gammaherpesvirinae. Притежава
линеарен двойноверижен ДНК геном (dsDNA) със сложно устройство и функционална
организация. EBV е лимфотропен вирус с изразена трансформационна способност по
отношение на лимфоидните клетки в организма, поради което демонстрира онкогенен
потенциал. Прицелни клетки за EBV са назалният, орофарингеалният епител и Влимфоцитите (рецептор CD21). Посредством секвенционен анализ е доказано наличието на
два генотипа EBV, обозначавани като EBV-1 и EBV-2. Между двата типа, инфектиращи
човешката популацияима голямо сходство(1).
Съществуват доказателства, че инфекциятас ЕВV се свързва с повишен риск къмнякои
автоимунни заболявания, особено дерматомиозит, системен лупус еритематодес,
ревматоиден артрит, синдромна Сьогрен(2)
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Цел: Изследване на пациенти с активен ревматоиден артрит за наличие на антитела и
антигени на EBV.
Материал и методи: Изследвани са 11 пациенти със сигурен активен ревматоиден
артрит, всички с положителен ревматоиден фактор, от тях 2 мъже и 9 жени, за наличие на
EBV VCA IgG, EBV VCA IgM и EBV EBNA IgG , EBV Viral Load.
Резултати и обсъждане: Двама пациенти са имали позитивни Quantitative PCR- EBV
Viral load, а всички останали са били положителни за EBV VCA IgG и EBNA Ig G. Тези
резултати не показват зависимост от възрастта на пациента,
активността, стадия,
продължителността и лечението на пациента с РА. Те потвърждават световните данни за повисока честота на антитела към EBV у болни с РА(3).Диагностиката на инфекцията с ЕВVсе
базира както на серологичния статус,така и на клиничната изява(4).Серологичното
изследване се счита за златен стандарт в разграничаването на остра от минала ЕВV
инфекция. При имуносупресирани индивиди обаче има инсуфициентен хуморален отговор
срещу ЕВV, поради което серологичното изследване не винаги е надежден маркер за
определяне на клинична диагноза.
IgG антителата към вирусния капсиден антиген (VCA) остават доживотно. ЕВV VСА
IgM антителата се диагностицират при 90% от случаитена ранна остра инфекция, но при
малъкброй болни (около 10%) може да се докажат до 4 месеца след острата
инфекция(5,6).Наличието на анти-VCA IgM е средство на избор за потвърждаване на остра
инфекция. Тези антитела имат пик по време на прехода от ранната към острата фаза на
заболяването и изчезват в рамките на 2-3 месеца. Почти едновременно с намаляване на
циркулиращите анти-VCA IgM се появяват и анти-VCA IgG. Те имат пик между 2 и 4
седмица (в периода на острата инфекция ), остават да персистират до края на живота и са
показателни за контакт с EBV под формата на безсимптомна или клинично проявена
инфекция.Антителата към EBNA се появяват относително късно ( 3-6 седмици ) след
началото на заболяването при почти всички случаи на EBV инфекция и остават да
персистират. Тези антитела могат да липсват при имуносупресирани пациенти, както и при
тези с хронична обострена EBV инфекция. Нашето изследване установи, че всички пациенти
с позитивни ЕВV VСА IgG имат и позитивни VCA EBNA IgG.
От десетилетия се изследва и предполага ролята на Epstein-Barr virus (EBV) в
патогенезата на РА(9) Специфичната вирусна супресия на Т клетъчната функция при
болните с артрит е причина за имунологичните нарушения. Значение има и генетичната
предиспозиция - HLA-DRB1*0404алела, асоцииран с ниска честота на Т специфични клетки
за EBV и условията за репликация на вируса. Антителният отговор срещу EBV вероятно
допринася за хронично автоимунно възпаление и е във връзка с развитието на РА(10).
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