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ABSTRACT
Treatment with TNF α inhibitors is widely used in autoimmune diseases, Ankylosing
Spondylitis, respectively. Despite the high rate of efficiency, these drugs cause some side
effects. Known is a process of formation of antibodies against the biological agents with clinical
expression of various other autoimmune diseases.
Description of the case: Male, 23 years with proven Ankylosing spondylitis since 2006, B
27 positive antigen, bilateral sacroileitis, coxitis and high clinical and laboratory activity. He
had begun treatment with Humira for a period of 16 months, until signs of cutaneous vasculitis
appeared. Held hospitalization did not establish an infection or allergy. Biopsy demonstrated
leukocytoclastic vasculitis, influenced by corticosteroids, methotrexate and biological treatment
was discontinued.
Conclusion: The drug Humira has induced autoimmune leukocytoclastic vasculitis. The
widespread use of biological drugs should introduce routinely antibodies determination to the
medicine for the prevention of such effects associated with induced autoimmunity.
Keywords: leukocytoclastic vasculitis, ankylosing spondylitis treatment humira

Humira(adlimumab) е човешко моноклонално антитяло срещу α тумор-некротизиращ
фактор (TNF α) и се отнася към генетично създадени биологични лекарства(18). Използва се
за лечение на някои автоимунни заболявания(2). Една от индикациите е активен
анкилозиращ спондилит (AС)(27). Лекарството се прилага подкожно 40 мг на всеки 2
седмици и има ефективно лечебно действие [25]. Като цяло, нежеланите реакции (НР) при
дълготрайно приложение са предимно леки до умерени, предимно на мястото на
апликацията. Тежка HP - развитие на свръхчувствителност (алергична реакция) – довела до
прекратяване на лечението е наблюдавана при 1 болна в гупа от 208 пациенти, лекувани с
адалимумаб и 1 пациент от 107 в групата на плацебо (26). В многоцентрово, плацебоконтролирано 24-седмично проучване, изследванията са показали значителния
противовъзпалителен ефект на адалимумаб при пациенти с AС, но са липсвали HP на
препарата (15). Клиничният опит установява, че използването на Humira и други анти-TNF
алфа лекарства може да има доведат до автоимунен васкулит, причинен от автоантитела към
лекарството.
Описание на случая: Пациент, мъж на 23 години (роден през 1984 г.), се разболява през
2006 г. когато се появили болки в гръбначен стълб, сакроилиачни стави и признаци на висока
възпалителна активност. Приета диагноза АС, която се основава на клинични данни,
рентгеново изследване (двустранeн сакроилеит), наличието на HLA B27 антиген. От същата
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година пациентът постоянно приема диклофенак 150 мг / ден. Като основно лекарство
(DMARD) е назначен sulfasalazin доза от 2 г / ден, Въпреки лечението, липсва ефект и
персистира ставния синдром, висока лабораторна активност .
От 2007 година рентгенологично установен двустраннен сакроилеит IV стадий, прояви
на двустранен коксит, , висока активност на заболяването.
През март 2012 e назначен адалимумаб 40 мг подкожно на всеки 2 седмици. 16 месеца
след началото, на 12.01.2014 г. се появяват многобройни точковидни макулопапулозни
обриви, повече по долни крайници, някои от тях и хеморагични. Пациентът е
хоспитализиран поради генерализирания характер на обрива. Няма данни за засягането на
вътрешни органи. Изследването на кръвта: Hb 114грама / L. 9,4 × 109 / l, TR. 268 х 109 / L,
скорост на утаяване на еритроцитите 16 mm / ч. Липса на белтък в урината. Креатинин 63
ммол, AST 22 U / L; ALT 18 U / L; CRP 4.1 мг%, коагулация: аРТТ, фибриноген, ПВ бяха в
норма. Имунологичните данни не показаха наличие на антинуклеарни антитела,
антинеутрофилцитоплазмени антитела. Нямаше данни за инфекция от проведените
микробиологични тестове за носогърлена или уроинфекция. Диагноза беше токсоалергичен
васкулит, свързан с прилагане на Аdalimumab. Пациентът беше хоспитализиран в Клиника
по ревматология на MБАЛ Проф. Д-р Ст.Киркович. Консултиран бе с дерматолог. Направена
бе кожна биопсия. Резултатът показа левкоцитоклазичен васкулит. Започнато беше лечение с
кортикостероиди доза 1 мг на кг тегло с плавна редукция. Въпреки това, след седмица
обривите отново се увеличилиха значително (фиг 3), в процесът се ангажира кожата на
предмишницата и гърба. Включи се Метотрексат 15 мг седмично.

Фиг.1 Кожен васкулит на дясна подбедрица, начален стадий.
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Фиг.2 Кожни прояви на васкулита по долни крайници(дорзално).

Фиг 3Артрит на лява глезенна става и васкулит.
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Обсъждане: AС е едно от най-разпространените възпалителни ставни заболявания с
неизвестна етиология, характеризиращо се със сакроилеит и спондилит. Страдат предимно
мъже в активна възраст(1) Доскоро за лечение на AС се включваха само нестероидни
противовъзпалителни средства (НСПВС) и физиотерапия(17) DMARDs, по-специално
Mетотрексат, са ефективни при лечението на пациенти с форми на AС с увреждане на
периферни стави. Сулфасалазин е неефективен при пациенти при форма на AС с предимно
централно засягане(7, 8,9, 27). След установяване на ключовата роля на TNF α в развитието
на автоимунното ставно възпаление, в терапевтичната схема на АС широко се включат TNF
α блокери.(3,4,). Клинични изследвания са потвърдили ефективността на TNF α блокери
(инфликсимаб, етанерцепт и адалимумаб) при AС(5,6). По-късно е установено, че тези
лекарства могат да бъдат причина за васкулит при RA(11,4,19). Има съобщения за случаи на
развитие на ЛЦВ индуциран от инфликсимаб и Енбрел. ЛЦВ протича с реакциите на тип III
хиперчувствителност и характеризиращо се с възпаление на малките съдове (венозни
капиляри), вторичен исхемична промяна и некроза(12). Кожните прояви на ЛЦВ обикновено
са осезаема пурпура, локализирана най-често в долните крайници, но може да са мехурчета,
включително хеморагични, нодули, язви и некроза на епидермиса(16) Малко вероятно е
засягане на белите дробове(6). Понякога има и системен характер-придружен от
абдоминални болки и бъбречни увреждания(13). В тези случаи е важно потвърждаване на
диагнозата с кожна биопсия. Обикновено, кожните промени са симетрични и често след
период на стабилизиране има значително влошаване.. От януари 1990 г. до декември 2006 са
публикувани около 113 случаи на васкулит по време на лечението с инхибитори на TNF α
(етанерцепт - 59, инфликсимаб -47, адалимумаб - 5 и други лекарства – 2, най-вече при
RA(22).
Само във Франция за периода от декември 2004 г. до януари 2005 г., са били
идентифицирани 39 случая на васкулит (34 пациенти RA 2 - ювенилен артрит, 2 - AC и 1 –
псориатичен артрит) което се дължи на продължително лечение ( средно 9,6 месеца) с
етанерцепт - 21, инфликсимаб - 15 adalimumab - 2 и 1 пациент – с друго лекарство. Един
пациент е починал вследствие на полиорганна недостатъчност(24). Лечението на ЛЦВ
включва високи дози глюкокортикостероиди и имуносупресори.
Лечението с инхибиторите на TNF α е свързано с образуването на автоантитела и поспециално ядрени антигени(20). Механизмът на това явление не е добре изяснен, но се
предполага, че лекарство- неутрализиращата реакция срещу TNF α е в състояние да усили
експресията HLA-DR молекули върху моноцити и макрофаги и по такъв време допринася за
автоимунитет. Може би развитието на васкулит е причинено от взаимодействието на
антиген-антитяло, директното неблагоприятно въздействие на медикамента върху съдовата
стена, влиянието на автоантитела към ендотелните клетки и от съдовата реакция на ендотела,
индуцираща антитела(19). Имунни комплекси анти-TNF / TNF може да натрупват в
капилярите, активирайки комплемента и по този начин начин се провежда реакция на
свръхчувствителност от тип III PA(13,14). Лекарственият васкулит може да възникне през
различни интервали от време след началото на лечението (от няколко часа до няколко
години)(10). При повечето пациенти симптомите на васкулит след преустановяване приема
на лекарството изчезват, но в тежки случаи, е необходимо по активно лечение, дори чрез
плазмафереза
Заключение: Описаният от нас случай на ЛЦВ на мъж с анкилозиращ спондилит на
биологично лечение, при липса на коморбидност и прием на други лекарства, е
доказателство за автоимунно състояние. Широкото използване на биологични лекарства
налага рутинно въвеждане на оределянето на антитела към съответното лекарство за
превенция на подобни реакции, свързани с индуциран автоимунитет.
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