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Въведение
ASIA е описан и въведен за пръв път 

от Shoenfeld и сътр. през 2011 г.[1,3]. 

Авторите са предложили няколко го

леми и малки критерии.

Големи критерии: 

 • Миалгия, миозит.  

 • Артралгия и/или артрит.  

 • Хронична умора, нарушение на 

съня. 

 • Неврологични прояви (демиелини

зиращи).  

 • Паметови нарушения.  

 • Пирексия, сухота в устата.  

Премахването на отключващия 

фактор води до подобрение.  

Типична биопсия на засегнатия 

орган.

Малки критерии:  

 • Образуване на автоантитела.

 • Други клинични прояви (i.e. синд

ром на дразнимото черво).  

 • HLA (HLA DRB1, HLA DQB1) асоциа

ция.  

 • Отключване на автоимунно забо

ляване (MS, SSc и др.).

Видове адюванти, 
роля и механизъм 
на действие
Адювантите могат да се класифици

рат в четири групи:

 • Алуминиеви соли – aluminum hydro

xi de.

 • Мастни емулсии – MF59, AS03.

 • TLR (Toll-Like Receptor) агонис ти 

– CpG (TLR9), CpG ODN; monophos

pho ryl lipid A – MPL (TLR4).

 • Комбинация от алуминиеви соли 

и TCR агонисти – CpG 1018 и alu

mi num hydroxide, AS04.

Основната характеристика на ASIA 

е дисрегулация на вродения и при

добития имунитет. Синдромът 

включва макрофагомиофасциитен 

синдром (MMF), следваксинен фено

мен, Gulf War синдром (GWS), сили

коноза[1,3]. Следваксинният синдром 

и MMF се развиват обикновено след 

употреба на ваксини, съдържащи 

алуминиеви адюванти и TLR агонис

ти[2,3]. GWS e свързан с експозиция 

към сквален (squalene). От клинична 

гледна точка тези четири заболя

вания имат класически общи прояви 

като миалгия, артралгия, хронична 

умора, суха уста и неврологични на

рушения, като умствени, паметови 

и други. Eтиопатогенезата включ

ва взаимодействие между факто

ри на околната среда и генетична 

предразположение (различни HLA 

хаплотипове). Досега са докумен

тирани 4000 случаи на ASIA синд

ром. Самостоятелно, адювантите 

не предизвикват имунен отговор, а 

той е резултат на включените в тях 

антигени. Адювантите намират 

често приложение при ваксините с 

цел повишаване на имуногенността 

им. Освен това те действат като 

депо за продължително антигенно 

представяне, както и за транспор

тиране на инокулираните антигени 

до лимфните възли[3]. Заедно тези 
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Връзката  
между КОВИД-19 и 
АВТОИМУННИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
„Вирусните агенти са замесени в патогене-
зата на ревматологичните заболявания, 
но информацията относно развитието на 
автоимунно заболяване след инфекция със 
SARS-CoV-2 е все още ограничена“, съобщава 
Холкомб, главен резидент в Харвардската 
комбинирана вътрешна медицина-дер-
матология в Бостън. Екипът на Холкомб 
проследява кохорта от пациенти между 18 и 
65-годишна възраст, преболедували тежък 
Ковид-19. 

„Имайки предвид тромбовъзпалителна 
патогенеза, ние предположихме, че инфекци-
ята със SARS-CoV-2 увеличава риска от раз-
витие на автоимунно заболяване с кожни 
прояви и се опитахме да определим често-
тата на новодиагностицирани автоимунни 
заболявания след инфекция със SARS-CoV-2“. 
Прозорецът на проучването е между 1 април 
2020 г. и 1 октомври 2020 г. В сферата на 
съединителната тъкан и свързаните с нея 
заболявания, се открива, че честотата е 
нараснала сред групата, заразена с COVID-19 
в сравнение с контролите за дерматомиозит, 
склеродермия и системен лупус еритема-
тозус. Също така се отбелязва значително 
намаляване на честотата на алопеция 
ареата в групата, заразена с COVID-19. Не са 
наблюдавани значими разлики в честотата 
на булозните и папулосквамозните забо-
лявания между двете групи. Саркоидозата 
е значително по-честа в групата, заразена 
с COVID-19. „Това е интересно проучване, 
което трябва да бъде проследено. Известно 
е, че вирусните агенти предшестват ав-
тоимунните заболявания, така че ще бъде 
много важно да се разбере дали COVID-19 
също влияе върху системните автоимунни 
ревматични заболявания“, заключи той.

НОВИНИмеханизми усилват имунния отго

вор, който при липса на адюванти не 

е достатъчен. Адювантите повлия

ват вродения и придобития имуни

тет чрез различни механизми – ак

тивиране на toll like рецепторите 

(TLR), NODlike рецепторите (NOR), 

и Cтип lectin рецепторите, извест

ни общо като Pattern Recognition 

Receptors (PRR). Въпреки положител

ните ефекти адювантите могат да 

предизвикат неспецифични генера

лизирани мускулноскелетни симпто

ми, както и да отключат продукция 

на автоантитела и автоимунни за

болявания у генетично предразполо

жени индивиди[3].

Постваксинални 
ефекти и ASIA
Ваксините, включително mRNA, сами 

по себе си са слабо имуногенни. Адю

вантите усилват имуногенността 

на ваксините, като създават депо 

за продължително антигенно пред

ставяне, транспортират инокули

раните в тях антигени до лимфни

те възли, активират TLR (TollLike 

Receptors), NODlike рецепторите 

(NOR) и Cтип лектин рецептори

те, спомагат за хемотаксиса на 

дендритните клетки и активиране 

на антигенпредставящите клет

ки (APC). Въпреки положителните 

ефекти адювантите могат да ин

дуцират неспецифични генерализи

рани мускулноскелетни симптоми, 

както и да индуцират продукция на 

автоантитела и автоимунни заболя

вания у генетично предразположени 

индивиди. Въпреки добрата поно

симост ваксините могат да дове

дат продукция на автоантитела и 

автоимунни прояви; пациентите с 

подлежащи имуномедиирани ревма

тични заболявания могат да се вло

шат вследствие на ваксините. 

Постваскинационните феномени 

се дължат главно на адювантите 

във ваксините. Алуминиевите соли, 

предимно алуминиев хидроксид, 

усилват антигенното представяне, 

активиране на комплемента, стиму

лиране на вродения имунитет и ак

тивиране на Тхелперните лимфоци

ти (Th1 и Th2). Животински модели 

са показали висока сероконверсия и 

високи нива на антителата при сис

темен лупус след хепатит B вирусна 

ваксина (HVB), както и развитие на 

Sjogren синдром. Данните от VAERS 

(Vaccine Adverse Event Reporting 

System) в САЩ са показали, че за над 

6годишен ваксинационен период с 

четиривалентната ваксина за HPV 

съществува повишен риск от арт

рит, ваксулит, системен лупус и не

врологични усложнения в сравнение 

с общата популация[5]. Тези услож

нения са се появили 1 до 7 седмици 

след ваксиниране. Вирусоподобните 

частици на HPV (серотип 6, 11, 16 и 

18) са били инокулирани в алуминиев 

адювант. Подобни усложнения при 

други ваксини включват: Guillain

Barre синдром след противогрипна 

ваксина H1N1 и HBV ваксина, идиопа

тична тромбоцитопенична пурпу

ра (ITP) след ваксинация срещу ММR 

(морбилизаушкарубеола) и Varicella 

Zoster ваксинация, артрит след DTP 

(дифтериятетанускоклюш) и MMR, 

тиреоидит на Hashimoto след проти

вогрипна ваксина. Множество случаи 

на гигантоклетъчен артерит (GCA) 

след противогрипна ваксина. Един 

от механизмите на автоимунната 

реакция е молекулярната мимикрия 

между вирусния антиген и имуно

логичния адювант, и собствените 

антигени. Друг механизъм е образу

ването на имунни комплекси, които 

предизвикват различни васкулити.
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Macrophagic 
Myofasciitis 
Syndrome (MMF) 
при приложение на 
адюванти 
Друго, свързано заболяване с ASIA, e 

MMF (макрофагеален миофасциитен 

синдром). Синдромът се изразява 

в образуване на конгломерати от 

алуминиеви нанокристали в макро

фагите между мускулните влакна, 

което води до автоимунно възпа

ление, предизвикващо миалгия, от

падналост и прояви от страна на 

ЦНС; намалена паметова функция, 

променливо поведение и дефицит 

на вниманието. В допълнение към 

тези симптоми, една пета от па

циентите с MMF развиват типично 

автоимунно заболяване; тиреоидит 

на Hashimoto, дерматомиозит, миас

тения гравис, Inclusion Body Myositis 

(IBM), демиелинизиращи състояния[4]. 

Хистологията разкрива PAS положи

телни макрофаги, изразена инфил

трация от CD8 (+) Tly и хематокси

лин позитивни алуминиеви кристали. 

Околните миофибри са интактни. 

Gerhadi и сътр. съобщават за нали

чие на MMF в 85% от ваксинираните 

срещу HBV пациенти, около 7 месеца 

след имунизацията. Едно проучване, 

включващо 9 MMF пациенти и 230 

контроли, показва наличие на HLA

DRB1*01 хаплотип при болните с 

MMF спрямо здравите контроли.

Gulf War Syndrome 
(GWS) и ASIA
Този синдром е наблюдаван у военни 

ветерани и цивилни по време на вой

ната в Залива, вследствие на излага

не на пиридостигмин, радиоактивни 

муниции и антраксна ваксина според 

военния ваксинационен протокол; 

ветераните е трябвало да бъдат 

васкинирани 6кратно за aнтракс. 

Ваксината е сдържала сквален и алу

миниев хидроксид[3,6]. Скваленът е 

адювант на маслена основа, който 

усилва антигенното представяне 

на антигенпредставящите клетки 

(АПК) и води до засилен придобит 

имунитет[3,7]. Въпреки че е срав

нително безопасен, експозицията 

към сквален провокира синдром на 

хроничната умора, който се опос

редствява от TH2клетъчни имунен 

отговор. У мишки скваленът води до 

развитие на артрит[3,7,8].

Силикон и  
ASIA синдром
Силиконът дълго време е смятан за 

инертен материал и поради това е 

използван повече от 50 години за ме

дицински импланти; сърдечни клапи, 

тестикуларни протези, очни лещи и 

гръдни импланти. Въпреки че е счи

тан за безопасен, силиконът като 

адювант засилва имунния отговор 

посредством Тклетъчна пролифе

рация на придобития имунитет и 

засилена цитокинова продукция[3,9]. 

В допълнение, той засилва имуно

реактивността чрез реакция към 

съставки на съединителната тъкан 

(мукополизахариди). Експозицията 

на силиконови адюванти води до 

артралгия, артрит, втрисане, пи

рексия, главоболие, умора и генера

лизирана слабост, симптоми подоб

ни на фибромиалгия и синдрома на 

хроничната умора. 

За образуването на автоантитела 

при използване на силиконови адю

ванти играят роля и други факто

ри. Кохортно проучване е показало, 

че нивото на вит. Д у индивиди със 

силиконови гръдни импланти, е ре

ципрочно на нивата на антителата. 

Това показва възможната положи

телна роля на витамин Д за предпаз

ване от последваща антитялопро

дукция при пациенти със силиконови 

импланти[3,9]. Генетичното предраз

положение играе роля за отключване 

на автоимунитета от адювантите, 

както е при повечето автоимунни 

заболявания. ASIA пациентите със 

силиконови имланти притежават 

генетични хаплотип, включващ HLA

DR5 и HLA DQ2 спрямо жени с гръдни 

импланти без ASIA. n
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