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Въведение
В края на 2019 г. в гр. Ухан на китайска-

та провинция Хубей се съобщава за 

няколко случая на тежко протичаща 

респираторна инфекция с неясна 

етиология. Бързото разпростране-

ние на заразата, впоследствие иден-

тифицирана като COVID-19, става 

причина на 30.01.2020 г. Световната 

здравна организация (СЗО) да обяви 

пандемия. 

След изолиране на причинителя 

става ясно, че това е нов коронави-

рус, който споделя в голяма степен 

сходна генетична информация с по-

знатия причинител на SARS (тежък 

остър респираторен синдром)[1]. Но-

вият вариант от семейството на 

Coronaviridae, причиняващ заболява-

нето, получило широко разпростра-

нение в глобален мащаб, е наречен 

SARS-CoV-2. Той е РНК-вирус, който 

навлиза в клетката-гостоприем-

ник и я инфектира. Това се случва 

благодарение на трансмембранния 

Spike-протеин (S-протеин) върху 

вирусната обвивка, който взаимо-

действа директно с ACE-2 рецепто-

рите на клетката-гостоприемник 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ СВЕТЪТ Е ИЗПРАВЕН ПРЕД 
ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, в основата на която стои нов щам от 
семейството на коронавирусите – SARS-CoV-2. Kъм днешна дата, 
пандемията наброява повече от 6 млн. смъртни случаи в световен 
мащаб. Разработването на ваксини срещу SARS-CoV-2 и одобре-
нието им за употреба в условия на спешност беше голяма крачка 
за намаляване на заболеваемостта и смъртността от COVID-19. 

Наред с широкото приложение на ваксините, високата им ефек-
тивност и над 10 млрд. поставени дози ваксини срещу COVID-19 
към месец март 2022 г., в научната литература зачестяват и 
публикациите за нежелани лекарствени събития и новопоявили 
се автоимунни заболявания. Тъй като mRNA ваксините срещу 
COVID-19, т.е. Pfizer/BioNTech (BNT162b2) и Moderna (mRNA-1273) 
не са изпитвани при болни със системни ревматични заболявания 
(СРЗ), липсват доказателства относно това дали те предизвикват 
обостряне на заболяването при тази група пациенти. 

Оскъдните литературни данни предполагат, че други ваксини 
могат да бъдат свързани с активиране на ревматичните болести, 
вероятно по механизма на „молекулярна мимикрия“, задействащ 
имунна активация или неспецифични адювантни ефекти. Тъй като 
епизодите на болестна активност обуславят влошаване и прогре-
сиране на заболяването, честите обостряния могат да доведат до 
сериозни клинични последици и инвалидизация на болните.

Дали ваксината е първопричината за появата на автоимунно забо-
ляване, отключващ механизъм или просто съвпадение, е трудно 
да се каже. Необходими са задълбочени научни изследвания в 
тази насока.
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и благоприятства навлизането на 

вируса в нея (Фиг. 1)[2]. 

Spike-протеинът е основен таргет 

за хуморалния и Т-клетъчния имунен 

отговор от страна на гостоприем-

ника и това качество го прави под-

ходящ прицел за разработване на 

ваксини[3].

Клиничната картина на COVID-19 

е доста разнообразна и варира от 

безсимптомно протичане до разгър-

нат остър респираторен дистрес 

синдром с дихателна недостатъч-

ност. Сред най-честите симптоми 

са загуба на обоняние, повишена те-

лесна температура, суха кашлица, 

обща отпадналост и главоболие[4].

Доказано е, че в основата на пато-

генетичния механизъм при тежкия 

фенотип на болестта стои разгръ-

щането на „цитокинова буря“. Тя се 

изразява в хиперимунен отговор със 

свръхпроизводство на проинфлама-

торни цитокини като IFN-γ, TNF-α, 

IL-6, IL-1β, IL-18, IL-10. Това състояние 

може да причини полиорганно увреж-

дане, протичащо със съответните 

клинични прояви и е животозастра-

шаващо по своята същност[5,6]. 

Лечението на COVID-19 инфекцията 

отбелязва напредък с много бързи 

темпове. Докато в началото на пан-

демията терапията беше по-скоро 

симптоматична и поддържаща, то 

към днешна дата има нови анти-

вирусни препарати и моноклонални 

антитела, които са одобрени за ле-

чение от здравните институции, а 

много други са в процес на клинични 

изпитвания. Въпреки наличието и 

разработването на нови лекарстве-

ни средства, най-сигурният начин 

за намаляване на заболеваемостта 

и смъртността е създаване на ко-

лективен имунитет в популацията. 

Най-ефективният начин за това е 

имунизацията. Към момента над 

100 ваксини срещу SARS-CoV-2 са в 

етап на клинични проучвания, a 24 са 

одобрени за употреба[7]. Ваксините 

с най-широко приложение в Европа 

са на базата на нуклeинова кисели-

на (иРНК ваксини на Pfizer-BioNTech 

и Moderna) и векторни ваксини 

(Johnson & Johnson and Oxford – Astra 

Zeneca). Както споменахме по-горе, 

концепцията за дизайн на ваксини-

те срещу SARS-CoV-2 се базира на 

S-протеина. От всички епитопи на 

вируса, той е основният повърхнос-

тен антиген, чрез който вирусът 

се свърза с ACE-2 рецепторите на 

клетката-гостоприемник и навлиза в 

нея. Освен това, Spike-протеинът е 

имуногенен и способен да предизвика 

протективен имунен отговор у гос-

топриемника. Тези негови качества 

го правят основен таргет за разра-

ботване на ефективни ваксини[3,8,9]. 

След интрамускулно инжектиране 

на иРНК ваксина, самата информа-

ционна РНК навлиза в мускулните 

клетки чрез обвивката от липидни 

наночастици. 

В цитоплазмата тя се освобожда-

ва от тях, след което рибозомите 

извършват клетъчна транслация, 

с последващ синтез на S-протеин и 

индукция на Т- и B-клетъчен имунен 

отговор, със създаване на антитела 

срещу шиповия протеин, както и 

клетки на имунната памет[10].

Векторните ваксини използват фи-

зически или химически отслабен аде-

новирус, чрез който в клетките на 

гостоприемника се доставя генети-

чен материал, служещ за последва-

що синтезиране на шиповия проте-

ин. След това той се представя на 

клетъчната повърхност на клетка-

та-гостоприемник и по този начин 

се индуцира Т-клетъчен имунен от-

говор[11,12]. Според научния център на 

университета „Джон Хопкинс“ към 

29.03.2022 г. над 10.9 млрд. дози от 

ваксините срещу SARS-Cov-2 са по-

ставени в световен мащаб[13].

Паралелно с бързите темпове на 

ваксинация, зачестяват и публикаци-

ите в научната литература на слу-

чаи с постваксинационна проява на 

автоимунни заболявания.

Тромботична 
тромбоцитопения, 
индуцирана от 
ваксина (ТТИВ)
Тромботичната тромбоцитопе-

ф и г у р а  1 : 

Структура на 
SARS-CoV-2
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ния, индуцирана от ваксина (ТТИВ) 

е със тояние, подобно на хепарин-ин-

дуцираната тромбоцитопения, но 

без анамнеза за хепаринотерапия. 

Съобщава се за множество случаи 

на проява на ТТИВ предимно при 

млади лица след ваксинация с адено-

вирусна ваксина. При засегнатите 

индивиди има повишена склонност 

към тромбообразуване с атипич-

на локализация (церебрални вени, 

спланхникусови вени, белодробна 

тромбоемболия) и ниско ниво на 

тромбоцитите в кръвта. See и съ-

автори докладват за 12 случая с 

церебрална венозна синусова тром-

боза след ваксинация с Ad26. COV2.S 

(Johnson&Johnson)[14]. Друг авторски 

колектив на Greinacher и сътрудни-

ци също описва 11 случая на ТТИВ с 

различна локализация на тромбози-

те след ваксинация с ChAdOx1 nCov-

19 (Astra Zeneca)[15].

Синдром на Гилен-
Баре (Guillain-Barré)
Синдромът на Гилен-Баре е хете-

рогенно автоимунно неврологично 

разстройство, при което се зася-

гат периферните нерви и нервните 

коренчета. Наблюдава се сензо-мо-

торна увреда и мускулна слабост. 

То може да бъде индуцирано от ня-

кои вируси като Цитомегаловирус, 

Епщайн-Бар вирус и други[16]. Allen и 

сътр. съобщават за серия от чети-

ри случая с проявена форма на синд-

рома на Гилен-Баре, протичаща с би-

фациална слабост и парестезия след 

ваксинация с ваксината на Oxford – 

Astra Zeneca[17]. Друг авторски колек-

тив от Саутхемптън, Великобрита-

ния, описва пет случая на синдрома 

на Гилен-Баре, с билатерално увреж-

дане на лицевия нерв, всички от кои-

то проявяват симптомите 7-12 дни 

след ваксинация с ваксината срещу 

COVID-19 на Astra Zeneca[18].

IgA нефропатия
Имуноглобулин А (IgA) нефропатия-

та се характеризира с отлагане на 

IgA в мезангиума на бъбреците. Това 

е най-честият тип първичен гломе-

рулонефрит, като в някои страни 

достига до 50% от всички случаи на 

бъбречни биопсии, целящи уточня-

ване на морфологичния вариант на 

гломерулонефрита[19]. Към днешна 

дата има множество публикувани 

случаи на нововъзникнала IgA нефро-

патия след ваксинация с иРНК срещу 

COVID-19. Научните съобщения от 

последните месеци потвърждават 

също, че се наблюдава и обостряне 

на предшестващо диагностициран 

IgA нефрит[20]. 

В Япония е описан клиничен случай 

на 17-годишно момче с оплаквания 

от фебрилитет, главоболие и макро-

скопска хематурия, протеинурия и 

високи възпалителни биомаркери 

след поставена втора доза от вак-

сината на Pfizer-BioNTech. 

Бъбречната биопсия доказва отла-

гане на IgA и C3 в гломерулния мезан-

гиум[21]. Друг случай на 30-годишен 

мъж с изява на макроскопска хема-

турия и протеинурия след поставе-

на втора доза ваксина на Moderna, 

съобщават Abramson и сътрудници. 

При този пациент е липсвала фа-

милна анамнеза за автоимунно бъб-

речно заболяване, не са провеждани 

тестове за COVID-19 и не са били 

налице грипоподобни симптоми по 

време на пандемията. Диагнозата 

IgA нефропатия е хистологично ве-

рифицирана[22].

Множество научни съобщения ак-

центират върху обострянето на ав-

тоимунните заболявания след вакси-

нация. Barbhaiya и сътр. анкетират 

136 ваксинирани с аденовирусни и 

иРНК-ваксини срещу COVID-19 болни 

със системен лупус еритематодес 

относно постваксинационни прояви 

от страна на основното заболяване. 

От изследваната кохорта лупусно 

болни 8.8% съобщават за обостря-

не на болестта в рамките на 14 

дни след ваксинацията. От тях 85% 

са категоризирани като “типични” 

пристъпи на заболяването, характе-

ризиращи се със ставна болка, от-

падналост и миалгии[23].

Tuschen и съавт. съобщават за 42-го-

дишна пациентка, диагностицирана 

със системен лупус еритематодес 

и лупусен нефрит клас V, която по-

лучава обща отпадналост и миалгии 

една седмица след първата доза на 

ваксината на Pfizer-BioNTech срещу 

SARS-CoV-2. Установената от лабо-

раторните изследвания протеину-

рия се увеличава прогресиращо от 

0.07 g/24 часа до масивна протеину-

рия от порядъка на 8.4 g/24 часа. Кон-

статира се и повишаване на титъра 

на антинуклеарните антитела (ANA) 

до 1:640. При болната не се постига 

спонтанна ремисия и се налага стар-

тиране на терапия с микофенолат 

мофетил и преднизолон[24].

Ревматоиден 
артрит (РА)
Що се отнася до ревматоидния 

артрит (РА), могат да бъдат раз-

гледани два варианта след ваксина-

ция срещу SARS-CoV-2: обостряне 

на съществуващ РА и дебют на de 

novo възникнал РА. В описаните в 

литературата клинични случаи вак-

синацията вероятно е била отключ-

ващ фактор за бързото развитие на 
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РА[25]. Въпреки това, подобно на дру-

ги доклади за случаи след ваксинация, 

причинно-следствената връзка с РА 

не е официално установена. 

Допуска се, че ваксинацията за 

SARS-CoV-2 ускорява изявата на 

заболяването, но са необходими 

контролирани проучвания, за да се 

докаже тази хипотеза. Тъй като чес-

тотата на РА в различните страни 

през последващите 1-2 години е по-

стоянна величина, увеличаването 

на заболеваемостта за този период 

може да потвърди хипотезата за 

взаимовръзката между ваксинация-

та за новия коронавирус и развитие-

то на РА.

Потенциални 
механизми на 
автоимунни 
прояви, индуцирани 
след COVID-19 
ваксинация
Един от ключовите механизми, кой-

то лежи в основата на развитието 

на редица автоимунни заболявания, 

е този на кръстосаната реактив-

ност. Когато чужди микробни анти-

гени след навлизането си в човеш-

кия организъм проявят структурно 

сходство с някои негови тъканни ан-

тигени, имунната система би могла 

да отговори с кръстосано-реакти-

вен имунен отговор и да разпознае 

собствените антигени като чужди. 

Този процес е известен като „анти-

генна мимикрия“[26]. Такава кръсто-

сана реакция между компоненти на 

SARS-CoV-2 ваксините и собствени 

тъканни антигени може да доведе 

до поява на болести на съединител-

ната тъкан, на сърдечно-съдовата 

система, гастроинтестиналния 

тракт, нервната система и дру-

ги[27]. Въпреки това много малка 

част от ваксинираната популация 

проявява автоимунни феномени, 

което би следвало да означава, че е 

необходима и съответна генетична 

предиспозиция[28]. 

За потенциален причинител на по-

стваксинационен автоимунитет 

се считат адювантите, използвани 

във ваксините. Една от хипотезите 

е, че те могат да отключат авто-

имунитет чрез различни механизми, 

като B-клетъчно активиране, ефек-

ти върху клетъчния имунитет, уско-

ряване на молекулярната мимикрия 

и други[29].

Заключение
Насърчаването на ваксинацията сре-

щу COVID-19 поставя на преден план 

въпроса за високия риск от развитие 

на тежка форма на инфекцията, от 

една страна, и потенциалния риск от 

странични ефекти, от друга. Трябва 

да се отбележи, че сериозните неже-

лани реакции са много редки. 

Въпреки това, поради недостига на 

конкретни доказателства, пациен-

тът трябва да участва в споделено 

решение с лекаря относно поставя-

нето на ваксина. При този процес 

пациентът трябва да бъде посъвет-

ван от лекуващия лекар, който ще го 

информира за съотношението пол-

за/риск, произтичащо от неговото/

нейното състояние, придружаващи-

те заболявания, степента на актив-

ност и вида на основното лечение. n
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