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П
рогресивната системна скле-

роза (ПСС) (от гръцките думи 

„scleros” и „derma”, които озна-

чават уплътнена твърда кожа)пред-

ставлява рядко системно заболяване 

на съединителната тъкан, протича-

що с прогресивно уплътняване на 

кожата, ангажиране на вът решните 

органи, с придружаваща васкулопа-

тия, изразена в различна степен[1]. 

Заболяването засяга вътрешните 

органи и има многолика изява. Кож-

ните промени са особено характер-

ни и лесно разграничими, докато въ-

треорганната увреда дълго време 

може да не бъде доказана или да се 

прояви със стадий, в който трудно 

може да бъде повлияна. Множество-

то усложнения, с които се характе-

ризира заболяването, водят до по-

нижена преживяемост и повишена 

смъртност при пациентите. ПСС 

по-често засяга женския пол (4-8:1).

От гледна точка на кожното ан-

гажиране заболяването може да 

протече по типа на дифузна кожна 

склероза, ограничена и локализирана 

склеродерма. От страна на вътреш-

ните органи промените, които на-

стъпват, също са с различна често-

та и различна степен на засягане на 

съответния орган, което от своя 

страна е ключово за прогнозата за 

протичането �. Стремежът към по-

вишаване на знанията за заболяване-

то и включването в терапевтични-

те стратегии на нови медикаменти 

оказва съществено влияние не само 

за преживяемостта на пациентите, 

но и за постигане на едно по-добро 

качество на живот. 

Поставянето на диагнозата ПСС не 

винаги е лесно и често пъти, осо-

бено при дебюта на заболяването, 

може да са налице твърде малко и 

несигурни симптоми. С напредване-

то на заболяването и ангажиране-

то на все повече системи, както и 

прогресирането на кожното уплът-

нение, честотата на поставяне на 

коректна диагноза се повишава. 

Класификационни 
критерии за СС
През 1980 г. са създадени диагно-

стични критерии СС на ACR, кои-

то са високоспецифични, но често 

пъти се оказва, че са с ниска чувст-

вителност, поради което не могат 

да поставят ранна диагноза. През 

2013 г. са разработени нови крите-

рии на ACR/EULAR, с което се цел� 

по-ранна и точна диагностика на 

това заболяване, които са валидни и 

към настоящия момент (Табл. 1). 

Заболяемостта според различните 

източници е различна и варира от 1.2 

до 23 случая годишно за 1 млн. населе-

ние (Ranque et Mouthon, 2010; Barnet 

et Mayes, 2012), като при европейска-

та популация е от 3.7 (Silman, 1991; 

Barnes et Mayes, 2012) до 43 случая/

млн. души годишно. Според епидеми-

ологичните данни заболяемостта 

в САЩ и Австралия е по-висока от 

тази в Европа, но остава не съвсем 

Системната склероза е рядко заболяване на съединителната тъкан, протичащо с прогресивно уплътня-
ване на кожата, ангажиране на вътрешните органи, с придружаваща васкулопатия, изразена в различ-
на степен. Стремежът към повишаване на знанията за заболяването и включването в терапевтичните 
стратегии на нови медикаменти оказва съществено влияние не само за преживяемостта на пациентите, 
но и за постигане на едно по-добро качество на живот. Лечението на прогресивната системна склероза 
е комплексно и е необходим мултидисциплинарен подход предвид множеството проявления на болест-
ния процес. В процес на проучване са различни медикаменти, насочени срещу В-клетките, различни 
растежни фактори като TGF-β, anti-IL6 блокери и JAK инхибитори.
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доизяснено дали има тенденция към 

покачването � с времето (Steen et 

al., 1997, Barnes et Mayes, 2012). Към 

момента не е правено епидемиоло-

гично проучване относно заболяе-

мостта от ПСС на територията 

на България. Такива проучвания за 

територията на Балканския полуос-

тров са проведени в Гърция и Хър-

ватия. Първото проучване обхваща 

Северозападна Гърция през периода 

1981-2002 г., като заболяемостта 

е определена на 11 млн. годишно, а 

болестността – на 154 млн. души 

(Alamanos et al., 2005).

Клиничните прояви на системната 

склеродермия са разнообразни (Табл. 

2). Една от най-характерните и пър-

ви прояви на заболяването е феноме-

нът на Рейно (РФ). РФ често пъти 

предшества клиничната изява на 

останалите симптоми с няколко го-

дини при пациентите с ограничена 

форма на системна склеродермия, 

докато при тези с дифузно кожно за-

сягане най-често болестта се раз-

вива непосредствено след първия 

епизод на РФ (Табл. 2). 

В миналото честотата на склеро-

дермните ренални кризи е била дос-

та по-висока, с значително по-висо-

ка смъртност. С въвеждането на 

ангиотензин-конвертиращ ензим 

(АСЕ) инхибиторите, процентът 

на смъртност рязко намалява. Дру-

ги проявления (като пулмоналната 

артериална хипертония, дигитални-

те улцерации и гастроезофагеалния 

рефлукс) към този момент също 

по-лесно могат да бъдат контроли-

рани, докато белодробното ангажи-

ране остава сериозно терапевтично 

предизвикателство. Предизвика-

телство се оказва и намирането на 

сравнително точен метод, който да 

обективизира белодробното ангажи-

ране при системната склеродермия.

Установено е, че при над 90% от паци-

ентите със системна склеродермия 

настъпва в някаква степен интер-

стициална белодробна болест (ILD). 

Доказано е, че над 50% от смъртни-

те случаи при болните със склеро-

дермия се дължат на белодробното 

ангажиране при това заболяване – ин-

терстициална белодробна болест и 

пулмонална артериална хипертония 

(ПАХ). Това само по себе си е пока-

зател за необходимостта от ранно 

установяване на промените и навре-

менното им лечение (Фиг. 1).

Интерстициалната белодробна 

бо лест, свързана с прогресивна 

т а б л и ц а  1

КЛАСИФИКАЦИОННИ КРИТЕРИИ НА АМЕРИКАНСКАТА КОЛЕГИЯ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ (ACR) И ЕВРОПЕЙСКАТА ЛИГА ЗА 
БОРБА С РЕВМАТИЗМА (EULAR) – ACR/EULAR (VAN DEN HOOGEN ET AL., 2013 Г.)

Критерий Подкритерий
Брой точки 

(score)

Уплътнение на кожата на пръстите на ръцете, прос-
тиращо се проксимално от метакарпофалангеалните 
стави (достатъчен критерий)

- 9

Уплътнение на кожата на пръстите (взема се предвид 
само по-високият score)

„Puffy fingers” (оточни пръсти) 
Склеродактилия на пръстите (дистално 
от метакарпофалангеалните стави, но 
проксимално от проксималните интерфа-
лангеални стави)

2
4

Лезии по върха на пръстите (взема се предвид  
само по-високият score)

Дигитални улцерации по върховете на 
пръстите 
Точковидни белези по върховете на 
пръстите

2
3

Телеангиектазии - 2

Абнормна капиляроскопска картина - 2

ПАХ и/или ИББ ПАХ (PAH)
ИББ (ILD)

2
2

Феномен на Рейно - 3

Положителни SSc-асоциирани антинуклеарни (ANA):  
антицентромерни антитела (ACA),  
антитопоизомеразни антитела (ATA), антитела срещу 
РНК-полимераза (анти-RNAP III) (максималният score е 3)

ACA
АTA
анти-RNAP III

3
3
3
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системна склероза, основно се ха-

рактеризира с неспецифична интер-

стициална пневмония или т.нар. NSIP 

pattern при белодробно скениране 

с висока резолюция (HRCT), следва-

на от обикновена интерстициална 

пневмония. 

ILD засяга около 80% от пациентите 

с прогресивна системна склероза 

ПСС, но само около 25-30% от тях 

развиват прогресиращо заболяване 

в рамките на 5 години от начало-

то на симптоматиката (като това 

време се отчита от първия не-РФ 

симптом на заболяването). Струк-

турните промени се оформят за пе-

риод от около 4-6 години[1]. Те могат 

да се класифицират в ограничена 

или дифузна ILD според стадираща-

та система на Goh, което от своя 

страна корелира с по-лоша прогноза 

при заболяване, когато е ангажиран 

≥20% от белодробния паренхим[4].

Пулмоналната артериална хиперто-

ния засяха около 15% от пациентите 

с прогресивна системна склероза, 

като прогнозата е по-лоша в сравне-

ние с идиопатичната форма[1]. 

Пулмоналната артериална хипер-

тония, свързана със склеродермия, 

може да се развие по различни па-

тогенетични механизми – да бъде 

причинена от засягане на малките 

белодробни артерии (1-ва група ПАХ, 

която се среща основно при пациен-

ти с локализирана форма на склеро-

дермия); да се дължи на миокардна 

фиброза (по-рядко 2-ра група ПАХ); или 

вторично при ILD (3-та група ПАХ, сре-

щана основно при пациенти с дифуз-

на форма на склеродермия)[4].

Пулмоналната фиброза е водеща при-

чина за смърт, като изпреварва зна-

чително по честота малигнените 

ренални кризи, сърдечно-съдовите 

усложнения, полиорганната недоста-

тъчност и пулмоналната артериал-

на хипертония. Вероятно този факт 

ф и г у р а  2 : 

Причини за 
смъртност в 

периода 1972-
2002 г. (Steen 

VD, Medsger TA. 
Changes in causes 

of death in systemic 
sclerosis, 1972-

2002. Ann Rheum 
Dis)

ф и г у р а  1 : 

Причини за смърт 
при пациентите 
със прогресивна 

системна 
склероза[2,3]

т а б л и ц а  2

СИМПТОМИ ПРИ SSC (ПО BOLSTER ET SILVER, 2015) 

Кожа

РФ; склеродактилия; улцерации по върховете 
на пръстите; склеродермия по крайници, 
склеродактилия, кожно уплътнение по лице, шия, 
торс, телеангиектазии; калциноза

Бял дроб
Интерстициална белодробна болест; пулмонална 
артериална хипертония

Сърце
Аритмии; миокардна фиброза; застойна сърдечна 
недостатъчност

Мускулно-скелетна 
система

Артрит/артралгии, фиброза на сухожилни 
влагалища; ставни контрактури; миопатия

Гастроинтестинален 
тракт

Езофагопатия; тънкочревен хипомотилитет

Бъбреци
Склеродермална ренална криза, SRC (малигнена 
хипертония, бързопрогресираща бъбречна 
недостатъчност)
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се дължи на по-доброто и по-ранно 

диагностициране на белодробното 

ангажиране при системната склеро-

за и наличието на по-добри образни 

и функционални методики, които да 

отразяват и минималните промени 

в белодробния паренхим (Фиг. 2)[18].

Поставянето на диагноза пулмофи-

броза, свързана със системно забо-

ляване на съединителната тъкан, не 

винаги е лесна задача. Често пъти 

клиничният преглед не може да ус-

танови съществени отклонения от 

физикалния статус. Най-честите 

симптоми, които имат нужда от 

обективизиране, са задух при физи-

чески усилия, намален функционален 

капацитет, придружени от непродук-

тивна кашлица и умора. Много често 

единственото, което би могло да се 

улови при физикалния преглед, са кре-

питации. Но това не означава, че вече 

при пациента не са налице обективни 

прояви на фибротичния процес. 

Разработени са модели за ранно 

скриниране и диагностициране на 

белодробното засягане при пациен-

ти с прогресивна склероза. Тъй като 

най-честа проява е пулмофиброзата е 

необходимо верифицирането � с на-

дежден и точен метод, който може 

да даде и количествен израз на засег-

натата площ. Такъв е HRCT, който 

може да обективизира ранните про-

мени, настъпващи при асимптома-

тични пациенти. Установяване на т.

нар. „матово стъкло” и ретикулерни 

промени в паренхима предимно базал-

но, се считат за специфични. Освен 

това засягането на повече от 20% 

от белия дроб се счита за прогнос-

тично лош белег за преживяемостта 

на пациента. Автори препоръчват 

при всички новодиагностицирани па-

циенти да се извърши скенер на бял 

дроб с висока резолюция и след това 

веднъж годишно за преценка на на-

предване на процеса[9-11]. 

Функционалното изследване на ди-

шането също е съществен показа-

тел за преценка на ангажирането на 

белия дроб. Установяват се намален 

белодробен обем, както и понижен 

дифузионен капацитет за въглеро-

ден окис[12]. 

Предвид честотата на установява-

не на повишено налягане в артерия 

пулмоналис задължително е скрини-

рането на пациентите чрез рутин-

ни ехокардиографски прегледи за 

ранно диагностициране на пробле-

ма, заедно с десностранна сърдечна 

катетеризация при необходимост и 

изследване на BNP/NT-pro BNP.

Като нов диагностичен тест може 

да се използва и 6-минутният тест 

с ходене, който много добре отразя-

ва намаляването на функционалния 

капацитет при пациентите, както 

и феноменът на десатурация. Деса-

турацията при физическо натовар-

ване и проследяването � в хода на 

провеждането на теста е прогнос-

тичен фактор за по-бързо влошаване 

на качеството на живот и по-ранна 

смърт при тези пациенти, особено 

при тази група, която изявява деса-

турация още в началото на теста[13].

Лечението на прогресивната сис-

темна склероза е комплексно и е 

необходим мултидисциплинарен 

подход предвид множеството про-

явления на болестния процес. При 

поставянето на диагнозата и при 

проследяването на пациентите е 

необходима оценка на степента на 

кожното ангажиране, като най-чес-

то се използва модифицираният 

Rodnan Skin Score. 

Микроангиопатията и свързаните с 

нея феномен на Рейно и дигитални-

те улцерации изискват освен общи 

мерки и специфично фармакологично 

повлияване с калциеви антагонисти, 

фосфодиестеразни инхибитори и 

простаноиди, както и нефармаколо-

гични методи като симпатектомия 

и аплициране на ботулинов токсин[15]. 

Въпреки всички мерки понякога 

тези прояви водят до трайно и не-

обратимо увреждане на тъканите 

и е необходима хирургична намеса, 

като може да се стигне и до амута-

ция на фаланги в някои от случаите. 

Пациентите трябва да бъдат скри-

нирани за системни прояви още при 

поставяне на диагнозата, както и 

да се проследяват регулярно впо-

следствие и при необходимост да 

се лекуват своевременно. Различни 

нови терапевтични възможности се 

обсъждат с оглед на по-добро овладя-

ване на това инвалидизиращо заболя-

ване. В процес на проучване са раз-

лични медикаменти, насочени срещу 

В-клетките, различни растежни фак-

тори като TGF-β, anti-IL-6 блокери и 

JAK инхибитори[15].

Дисрегулацията в JAK-STAT сигнал-

ните пътища се асоциира с различ-

ни нарушения в имунната система. 

Четири JAK инхибитори са одобре-

ни за лечение на ревматоиден арт-

рит (РА), а различни други подобни 

молекули са във II и III фаза на проуч-

вания за различни автоимунни забо-

лявания. 

JAK инхибиторите имат голям по-

тенциал в лечението на различни 

системни заболявания на съедини-

телната тъкан чрез повлияване на 

редица цитокини и потискат въз-

палението. Те демонстрират бърз 

начален ефект при перорален прием, 

с възможност за намаляване на до-

зата на съпътстващата кортико-

стероидна терапия и свързаните с 

нея странични ефекти. От изнесе-

ните до момента данни може да се 

заключи, че новите JAK инхибитори 

са сравнително безопасни. Най-чес-

тите странични ефекти, които са 

докладвани, са опортюнистични ин-

фекции, особено вирусни. Като се 

има предвид, че са сравнително нова 

генерация медикаменти, данните за 
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безопасност и ефикасност при упо-

требата им от бременни, кърмачки 

и деца са ограничени. Препоръките 

са да се избягва приложението при 

бременност и кърмене. Необходими 

са още проучвания относно приложе-

нието им при системни заболявания 

на съединителната тъкан[16].

Основен терапевтичен проблем при 

прогресивната системна склероза е 

интерстициалната белодробна бо-

лест, която се явява водеща причина 

за смърт при пациентите. Ранното 

разпознаване на белодробното анга-

жиране чрез комбинация от функцио-

нални и образни методи е ключово 

за повишаване на преживяемостта 

при болните. Освен използваните в 

практиката от години медикамен-

ти на дневен ред се появяват и нови 

таргетиращи молекули, които бло-

кират профибротичните пътища и 

демонстрират значителен ефект 

върху понижаването с времето на 

функционалния капацитет. Иденти-

фицирането на съпътстващите ко-

морбидности е изключително важно 

за повишаване на преживяемостта 

на пациентите и повишаване на ка-

чество им на живот. При някои от 

авансиралите случаи единствената 

възможност се оказва белодробна-

та трансплантация[17]. 

Различни медикаменти, повлиява-

щи микроангиопатията, се използ-

ват като част от терапевтичния 

подход при пациентите със скле-

родермия, като ET-1 рецепторни 

антагонисти, фофодиестераза-5 

ин хи битори, ангитензин-конверти-

ращ ензим (АСЕ) инхибитори, прос-

тациклини и други. Традиционните 

антиревматични средства, които 

се прилагат като метотрексат, ци-

клоспорин, микофенолат мофетил, 

са в основата на лечението на тези 

пациенти. Други биологични меди-

каменти (като rituximab, tocilizumab 

и abatacept), одобрени за РА влизат 

в съображение, особено в рефрак-

терните случаи. За тях може да се 

обмисли и автоложна хематопое-

тична трансплантация на стволови 

клетки и интравенозен имуноглобу-

лин (IVIG). Интерес представляват и 

бъдещите диагностични и терапев-

тични възможности, произтичащи 

от проучвания върху епигенетични 

фактори като микро РНК-и (micro 

RNA). Комбинираната терапия при 

пациентите с ПСС е най-добрият 

подход, като включва въздействие 

върху мискроваскуларната увреда, 

автоимунните феномени и послед-

ващата системна фиброза при рис-

кови пациенти[18].

ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Неселективни имуносупресори 

 • Кортикостероиди – налични са 

дан ни за подобряване на белодроб-

ната функция, но при съществен 

риск от проява на множество не-

желани лекарствени реакции[5-7].

 • Циклофосфамид – подобрена бе-

лодробна функция, но с риск от 

токсичност при дълготрайна упо-

треба.

 • Микофенолат мофетил – с данни 

за подобряване на белодробната 

функция, но отново липсват ран-

домизирани плацебо-контролирани 

проучвания.

 • Azathioprine – с тенденция за подо-

бряване на белодробната функция 

като поддържащо лечение след 

курс с циклофосфамид.

 • Таргетиращи терапии (rituximab) 

съществуват данни за подобрена 

белодробна функция, но при липса-

та на големи рандомизирани про-

учвания[8].

Съществуващите лечения имат за 

цел да сведат до минимум прогреси-

ята и симптомите, но не модифици-

рат естествения ход на заболяване-

то. Неселективната имуносупресия 

е свързана със значима токсичност 

и ограничена ефикасност. Новите 

възможности за лечение се фокуси-

рат върху естествения ход на забо-

ляването, като са насочени срещу 

подлежащия автоимунитет или про-

излизащата от това фиброза.

 • Nintedanib – нова терапевтична 

възможност при ILD-свързана със 

системна склероза.

Nintedanib е малка молекула от гру-

пата на тирозинкиназните инхиби-

тори и блокира низходящите сиг-

нални пътища, които допринасят за 

белодробната фиброза. Освен това 

притежава противовъзпалителна 

и антиангиогенна активност. Този 

медикамент е включен в препоръки-

те за лечение на пациентите с пул-

мофиброза, свързана със системна 

склероза от 2020 г.[14].

Редовният скрининг и проследяване 

на пациентите за изява на белод-

робно ангажиране е от съществено 

значение за по-ранното и по-актив-

но лечение, като се има предвид 

високият процент смъртност при 

тези болни. Новите възможности 

за лечение са насочени към естест-

вения ход на заболяването, като 

повлияват подлежащия автоимунен 

отговор и произтичащата от това 

фиброза. n 
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