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РЕЗЮМЕ

Въведение: Понятието Pemphigus обединява 
група животозастрашаващи автоимунни булозни 
дерматози, характеризиращи се с появата на були и 
ерозии върху кожата и видимите лигавици. Преди 
ерата на имуносупресивната терапия прогнозата 
на заболяването е фатална, но понастоящем пови-
шената преживяемост често е за сметка на стра-
ничните ефекти и влошеното качество на живот на 
болните, най-често в резултат от продължителна-
та кортикостероидна терапия. Предвид факта, че 
пемфигусът е рядко заболяване, в практиката има 
ограничен брой проспективни контролирани про-
учвания, касаещи неговото лечение, което варира 
в отделните страни поради различието в админи-
стративните уредби и икономическите реалности. 
С навлизането на биологичната терапия в различ-
ни сфери на медицината, стана възможно такава да 
се прилага и за лечението на пемфигус. Наскоро в 
Европа и САЩ препаратът rituximab е одобрен за 
приложение като първа линия на лечение в случаи-
те на умерен и тежък пемфигус вулгарис. В унисон 
с тези промени, в България rituximab ще може да 
бъде прилаган в случаите на резистентни и тежки 
форми на пемфигус вулгарис.

Цели: Целта на настоящия консенсус е под еги-
дата на Българското дерматологично дружество 
(БДД) да се обедини дългогодишния опит на спе-
циалистите-дерматолози в България, да се утвър-
дят съществуващите традиционни схеми за диаг-
ностика и лечение на заболяванията от пемфигус-
ната група и да се осъвременят според последните 
европейски и световни препоръки на експертите в 
тази област.

Резултати: Обсъдиха се и се актуализираха ос-
новните препоръки за диагностика и лечение на па-
циентите с пемфигус в България с оглед въвежда-
нето в практиката на допълнителни методи и схеми 
за изследване и проследяване на болните, както и 
наличието на нови терапевтични възможности. Фи-
налната версия на този консенсус взема под внима-
ние постъпилите забележки, корекции и мнения на 
членовете на съответните работни звена, участвали 
при приемането му. В допълнение, приетите препо-
ръки отразяват общоприети европейски и световни 
тенденции, съобразени с локалните практики и въз-
можности.

Заключение: Приетите и утвърдени препоръ-
ки на БДД предоставят на клиницистите подробна 
информация относно съвременните насоки в диаг-
ностиката и лечението на пемфигус в България. Те 
отразяват комплексния подход към заболяването, 

необходимите грижи за кожата в ежедневната прак-
тика и стремежа към подобряване качеството на жи-
вот на пациентите.

ABSTRACT

Introduction: The term Pemphigus represents a 
group of life threatening autoimmune bullous derma-
toses characterized by blister formation on the skin 
and mucous membranes. The prognosis of the disease 
was fatal before the era of immunosuppressive thera-
py, but nowadays the increased survival rate is often 
related to numerous side effects and poor quality of 
life, mainly due to the prolonged corticosteroid ther-
apy. Having in mind that pemphigus is a rare disease 
there are only isolated prospective controlled studies 
on its treatment which shows great variety in the dif-
ferent countries due to specificity in their administra-
tive regulations and economic realities. Introduction 
of biologicals in numerous fields of medicine made 
their use in pemphigus also possible. Recently, both 
in Europe and the US rituximab was approved as first 
line treatment in moderate to severe pemphigus vul-
garis. Following closely the acquired experience in 
this area, in Bulgaria the administration of rituximab 
will be possible in recalcitrant and severe cases of 
pemphigus vulgaris.

Objectives: The aim of the present consensus was 
with the help of the Bulgarian Dermatological Society 
to unify the long-term experience of Bulgarian derma-
tologists, to affirm the existing traditional diagnostic 
and therapeutic methods in pemphigus and to update 
them in accordance with the latest European and world 
recommendations of experts in this field.

Results: The main recommendations for diagnosis 
and treatment of pemphigus patients in Bulgaria were 
thoroughly discussed and updated in order to facilitate 
the introduction of additional methods and protocols 
of examination and follow-up, as well as of new ther-
apeutic options. The final version of this consensus 
takes into consideration all the notes, corrections and 
opinions of the members of the respective working 
groups participating in its approval. In addition, the 
approved recommendations reflect widely accepted 
European and world tendencies but also respect the 
local practice and realities.

Conclusion: The approved recommendations of 
the Bulgarian Dermatological Society provide to the 
clinicians detailed information on the contemporary 
trends in the diagnosis and treatment of pemphigus in 
Bulgaria. They reflect the complex approach towards 
the disease, the skin care in everyday practice and the 
attempt for improving of patients’ quality of life.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Пемфигусът обединява група животозастра-
шаващи Автоимунни булозни дерматози (АИБД), 
които клинично се характеризират с поява на хла-
бави мехури и ерозии по повърхността на кожата 
и/или лигавиците [1,2,3,4]. Тежестта на заболява-
нето се определя от прогресивния му ход, което се 
съпровожда от ускорена обмяна, загуба на телес-
ни течности и протеини и вторични бактериални 
или вирусни инфекции, което може да се усложни 
с развитие на сепсис или нарушаване на сърдеч-
ната дейност. Преди въвеждането на системните 
кортикостероиди прогнозата на пемфигуса в по-
вечето случаи е фатална за период до две години 
от поставянето на диагнозата. Патофизиологично, 
формирането на подлежащия интраепидермален 
мехур се дължи на участието на автоантитела от 
клас IgG, насочени срещу дезмозомните адхези-
онни протеини дезмоглеин (desmoglein, Dsg) 3 и/
или Dsg1 по повърхността на епидермалните ке-
ратиноцити [5]. Пемфигусът е рядко заболяване 
с честота до 2 нови пациента/1 милион/година за 
района на Централна Европа, като за България 
честотата му е относително висока [6]. Познати 
са два основни клинични варианта на заболяване-
то, pemphigus vulgaris (PV) и pemphigus foliaceus 
(PF). Патогенетичната роля на анти-Dsg 1 и 3 IgG 
антителата е категорично доказана посредством 
животински модели, при които инжектирането 
на серум от болни или афинитетно пречистени 
IgG антитела от серуми на пациенти с пемфигус 
у новородени мишки, репродуцира имунопатоло-
гично и клинично основните симптоми на забо-
ляването в рамките на 24 часа [7]. При повечето 
пациенти активността на пемфигус корелира със 
серумните нива на анти-Dsg автоантитела [8,9]. 
, Ниската честота на заболяването е причина за 
ограничения брой проспективни контролирани 
проучвания при пемфигус, които са лимитирани 
от малката численост на пациентите и липсата на 
статистически значими разлики при много от тях. 
Някои проучвания сравняват ефекта на различни 
дози prednisone/prednisolone, интравенозни кор-
тикостероидни пулсове vs. placebo, azathioprine 
vs. mycophenolate mofetil, както и приложението 
на адювантна терапия с methotrexate, cyclosporine, 
cyclosphosphamide, или високи дози интравеноз-
ни имуноглобулини (intravenous immunoglobulins, 
IVIG) [10,11]. Комбинацията от системен кор-
тикостероид (prednisone/prednisolone, 1.0-1.5 mg/
kg/ден) и „стероид-спестяващ“ имуносупресор, 
най-често azathioprine и mycophenolate mofetil, е 

възприета като стандартно лечение на първа ли-
ния от повечето специалисти-дерматолози.

По литературни данни за последните 15 години, 
повече от 1000 пациенти с пемфигус са лекувани 
с rituximab (моноклонално антитяло срещу CD20 
молекулата на B-лимфоцитите) [12]. Първоначално 
rituximab е прилаган за лечение на тежките форми 
на пемфигус (резистентни или рецидивиращи), а 
по-късно и като средство на първи избор с пости-
гане на пълна ремисия в 80-90% от пациентите 
[13,14]. Скорошно рандомизирано контролирано 
проучване върху новодиагностицирани пациенти с 
PV и PF демонстрира, че 89% от пациентите, полу-
чили rituximab, постигат и поддържат пълна реми-
сия без лечение срещу 34% от тези, лекувани само с 
prednisone [15]. Наред с това, в групата болни, леку-
вани първоначално с rituximab, кортикостероидната 
терапия с prednisone е преустановена само след 6 
месечен курс на лечение при около 70% от пациен-
тите, което намалява почти двукратно тежките стра-
нични ефекти [15].

Предвид тези данни, експертната група по булоз-
ни дерматози към БДД инициира утвърждаване и 
осъвременяване на съществуващите препоръки от-
носно диагностиката и лечението на пациентите с 
пемфигус в България.

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗГОТВЯНЕ НА 
КОНСЕНСУСА
При изготвянето на първия в България консенсус 

относно диагностиката и лечението на пемфигус е 
проведен подробен преглед на българската и чуж-
дестранна медицинска литература, касаеща съот-
ветния проблем.

В практически план, е приложена стратегия, из-
ползвана от БДД при изготвянето на препоръки за 
други заболявания [16], както и от други работни 
групи, участвали в създаването на поредица между-
народни консенсуси върху пемфигуса [17,18,19,20]. 
Като първа стъпка, „работна група“ дерматолози от 
експертната група по булозни дерматози към БДД 
изготви началната версия на консенсуса, следвай-
ки успоредно приетите препоръки на Европейската 
Академия по Дерматология и Венерология (ЕАДВ). 
Втора, „оценяваща група“ от експерти коментира, 
прие, модифицира или отхвърли конкретни пред-
ложения в първата версия на консенсуса. Впослед-
ствие, се анализираха забележките и препоръките 
на оценяващата група с цел определяне на степента 
на постигнато съгласие или несъгласие с написано-
то. На базата на това работната група изготви втора 
версия на консенсуса, отразяваща постигнатото съ-
гласие на експертите относно всички дискутабилни 
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твърдения със следните степени на препоръчител-
ност и съответен синтакс:

Степен 
препоръчителност: Синтакс:

Активна препоръка Препоръчва се
Препоръка Може да се препоръча 

Възможна препоръка Може да се има 
предвид 

Отрицателна препоръка Не се препоръчва

Първият консенсус за диагностика и лечение на 
пемфигус в България е представен, обсъден и приет 
на специално заседание на Управителния съвет на 
БДД, Експертния съвет по дерматология към МЗ и 
експертната група по булозни дерматози към БДД.

ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА 
ЗАБОЛЯВАНЕТО

Първоначалният клиничен преглед следва да 
бъде насочен към типичните за пемфигус характе-
ристики, както и към миналите и придружаващи за-
болявания на пациентите.

2.1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
• Потвърждаване на клиничната диагноза 

пемфигус.
• Идентифициране на рискови и утежняващи 

фактори, както и потенциални асоциирани за-
болявания въз основа на анамнезата и първо-
началния клиничен преглед.

• Определяне на първоначалната локализация 
(кожа, лигавици) и последващото разпростра-
нение на болестните промени чрез оценка на 
процента на засегнатата от пемфигус повърх-
ност (Body Surface Area, BSA).

• Обективна оценка на вида, локализацията, 
активността и тежестта на болестния про-
цес (Таблица 1) посредством приложение 
на специфични скали: Pemphigus Disease 
and Area Index (PDAI) (Приложение 1) или 
Autoimmune Bullous Skin Intensity and Severity 
Score (ABSIS) (Приложение 2) [21]. 

• Оценка на качеството на живот на болните 
посредством приложение на специфичния 
за дерматологията Dermatology Life Quality 
Index (DLQI) и специфичните за АИБД въ-
просници Autoimmune Bullous Disease Quality 
of Life (ABQOL) и Treatment Autoimmune 
Bullous disease Quality of Life (TABQOL) 
(Приложение 3а и б).

• Оценка на прогнозата в зависимост от възрас-
тта и общото състояние на болния.

• Назначаване на терапия, целяща постигане на 
контрол на заболяването и пълна клинична 
ремисия възможно най-рано.

2.2. СПЕЦИАЛИСТИ, АНГАЖИРАНИ В 
ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Терапевтичната схема на пациент с пемфигус е 

отговорност на опитен дерматолог, обикновено ба-
зиран в университетски/референтен/специализиран 
център или член на специализирана група.

Други медицински специалисти, чието участие 
има спомагателна роля, са:

- Дерматолог на амбулаторна/свободна практика
- Личен лекар на пациента
- Всички други специалисти, чиито заключения 

са необходими, изхождайки от общото състояние 
или придружаващите заболявания, в т.ч. интер-
нисти, кардиолози, ендокринолози, специалисти по 
дентала медицина, офталмолози, УНГ, гастроенте-
ролози, невролози и психиатри, гинеколози, уроло-
зи, проктолози, ревматолози, онколози и психолози

- Специалист по здравни грижи в случаите, ко-
гато е необходима домашна помощ, напр. при въз-
растни или инвалидизирани болни с остатъчни ли-
гавични или кожни лезии след периода на хоспита-
лизация

- Диетолози, кинезитерапевти
- Специализиран сестрински персонал
Препоръчва се в изготвянето на първоначалния 

терапевтичен план да участва специалист – дерма-
толог с опит в лечението на пемфигус.

Препоръчва се участие и на други медицински 
специалисти, изброени по-горе, в оценката и тре-
тирането на болните според засегнатата област, те-
жестта на заболяването, съпътстващите състояния 
и усложнения и/или нежелани лекарствени реакции 
от съпътстваща/предшестваща терапия.

2.3. КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД
2.3.1 Медицинска история (анамнеза)
Препоръчително е да се документира следното:
• Начало на симптомите (оплакванията).
• Субективни оплаквания (напр. болка, сър-

беж, затруднение при преглъщане - дисфагия, 
промяна/загуба на гласа – дисфония, афония, 
УНГ или очна симптоматика, дизурия, аноге-
нитални оплаквания, загуба на тегло).

• Оценка на хематологични, онкологични, ен-
докринни, сърдечно-съдови или инфекци-
озни състояния с оглед наличие на рискови 
фактори за провеждане на системна кортикос-
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теридна терапия и преценка на евентуалните 
усложнения от имуносупресивното лечение.

• Оценка на репродуктивните планове и мето-
дите за контрацепция, особено в случаите, в 
които предстои приложение на цитостатик.

• Подробна информация за скорошен прием на 
медикаменти, които потенциално биха могли 
да индуцират пемфигус като ACE-инхибито-
ри (captopril), блокери на ангиотензиновите 
рецептори, beta-блокери, пеницилини, це-
фалоспорини, nifedipin, нестероидни проти-
вовъзпалителни (indomethacin, piroxicam), 
phenylbutazone, pyritinol, thiopronine) и 
rifampicin. D-penicillamine, описван като кла-
сически медикамент в развитието на лекар-
ствено-индуцирания пемфигус, рядко се при-
лага в съвременната практика. Важна е също 
анамнезата за контакт с различни химични 
субстанции, като пестициди и други градин-
ски материали, медикаменти за локално при-
ложение и пр.

• Оценка на физиологичния толеранс към по-
тенциални странични ефекти от лечението, 
особено предвид приложението на системни 
кортикостероиди.

Оценка на влиянието на заболяването върху ка-
чеството на живот посредством приложение на ва-
лидирани въпросници, напр. DLQI, и/или ABQOL 
и TABQOL, последните два специфични за АИБД 
[22]. 

Може да се има предвид прекъсване на съпът-
стващи терапии с ACE-инхибитори, блокери на 
ангиотензиновите рецептори, beta-блокери, цефа-
лоспорини, phenylbutazone, pyritinol, и thiopronine 
в случите на подчертана връзка между момента на 
прием на медикамента и изявата на пемфигуса.

2.3.2 Обективна оценка
2.3.2.1 Общ преглед
Препоръчва се оценка на следните аспекти:
• Оценка на степента на кожно-лигавичното 

засягане, както и наличните функционални 
нарушения (дисфагия, дисфония, загуба на те-
гло, нарушение в зрението, диспареуния). Пре-
поръчително е за целите на оценяването, наред 
с BSA да се прилага една от двете валидирани 
системи: PDAI или ABSIS, споменати по-горе. 
В зависимост от стойностите на съответни-
те показатели, заболяването се определя като 
леко, умерено тежко или тежко (Таблица 1).

• Общо състояние на пациента и придружава-
щи заболявания:

- Телесно тегло
- Артериално кръвно налягане
- Общо състояние, придружаващи заболявания 

(неоплазми, сърдечно-съдови, мускуло-ске-
летни, захарен диабет и др.)

• Може да се препоръча да се изследва симп-
тома на Николски (свличане на епидерми-
са в незасегнат кожен участък посредством 
оказване на латерално механично дразнене с 
пръст) като ориентировъчен клиничен диаг-
ностичен метод.

2.3.2.2 Pemphigus Vulgaris
При pemphigus vulgaris (PV) първоначалната 

изява обикновено се характеризира с появата на 
орални лезии: болезнени и персистиращи ерозии по 
букалната и/или гингивалната мукоза, мекото небце 
и пода на устната кухина. По-рядко се наблюдават 
ерозии, засягащи очната, назалната, ларингеалната, 
езофагеалната, гениталната и ректалната лигавица, 
които преминават без формиране на цикатрикси и 
сраствания.

Таблица 1. Тежест на пемфигус въз основа на стойностите на BSA и PDAI.

Тежест Pemphigus vulgaris Pemphigus foliaceus

Лек BSA < 5%, PDAI ≤ 15 
ограничени орални лезии BSA < 5%, PDAI ≤ 15

Умерено (средно) тежък BSA > 5%, 15 ≤ PDAI ≥ 45, 
обширни орални лезии BSA > 5%, 15 ≤ PDAI ≥ 45

Тежък BSA >5%, PDAI > 45, 
обширни лигавични лезии BSA >5%, PDAI > 45
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Кожната симптоматика, която може да се развие 
седмици или месеци след появата на първоначал-
ните лигавични промени, се изразява в развитие на 
хлабави мехури с бистро съдържимо, върху неза-
сегната кожа, бързо преминаващи в ерозии.

Лезиите може да са локализирани или генера-
лизирани, с предилекция към себорейните области 
(лице, капилициум, гърди, интерскапуларно) или 
изложените на механична травма участъци, както и 
по крайниците.

Заболяването обикновено не се съпровожда от 
интензивен сърбеж.

Възможно е ангажиране на ноктите и нокътния 
вал.

2.3.2.2.1. Pemphigus Vegetans
Pemphigus vegetans е рядък подвариант на PV, 

характеризиращ се с развитие на верукозни или па-
пиломатозни вегетиращи и/или пустулозни лезии 
периорифициално или в големите телесни гънки. 
Представя се под две форми:

• Тип Neumann с наличие на периорифициални 
вегетации;

• Тип Hallopeau с пустулозни лезии, предимно 
в големите гънки.

2.3.2.3 Pemphigus Foliaceus
При pemphigus foliaceus (PF) или т. нар. “супер-

фициален пемфигус”, кожното засягане се изразява 
в бързопреходни хлабави мехури, преминаващи в 
повърхностни ерозии, покрити с крусти в себорей-
ните области (лице, капилициум, гърди, интерска-
пуларно). По правило липсват лигавични лезии.

Към редките суперфициални форми на пемфи-
гус спада и pemphigus erythematosus (PE), познат 
още като pemphigus seborrhoicus или синдром 
на Senear-Usher, при който са налице припокри-
ващи се клинични и имунопатологични белези на 
pemphigus и кожен lupus erythematosus (LE). Засяга 
се кожата във фотоекспонираните области, предим-
но лицето, където лезиите могат да наподобяват ха-
рактерната за системния LE „пеперуда”.

Възможни са и дисеминирани кожни форми, как-
то при спорадичния, така и при ендемичния фоли-
ацеен пемфигус, т.нар. Бразилски пемфигус („Fogo 
Selvagem”), Колумбийски пемфигус, Тунизийски 
пемфигус и др. 

Pemphigus herpetiformis (PH) е рядък вариант, 
който клинично наподобява dermatitis herpetiformis: 
наблюдават се херпетиформено групирани везикули 
върху еритемни уртикоподобни изменения, съпро-
водени с интензивен сърбеж, който не е характерен 
за останалите форми на пемфигус.

2.3.2.4. Паранеопластичен пемфигус 
(Paraneoplastic Pemphigus, pnp) / 
паранеопластичен автоимунен мултиорганен 
синдром (Paraneoplastic Autoimmune 
Multiorgan Syndrome, pams)
Този клиничен вариант следва да се подозира 

в контекста на съпътстваща лимфопролифератив-
на неоплазма, най-често неходжкинов лимфом, 
хронична лимфолевкоза, тимом или болест на 
Castleman. В някои случаи е възможно симптомите 
на PNP/PAMS да предхождат диагностицирането на 
неоплазмата. Този тежък вариант на заболяването е 
описан също при деца [23]. 

Лигавичното засягане се представя първоначал-
но с ограничен хейлит и/или улцеративен стоматит, 
персистиращи болезнени ерозии и изразена дис-
фагия. Очно засягане под форма на цикатризиращ 
конюнктивит и кератит, както и генитално ангажи-
ране, са също чести [24]. Евентуалното наличие на 
фарингеални лезии, както и ангажирането на назал-
ната лигавица и хранопровода може да доведе до 
фагодиния и гастро-езофагеален рефлукс.

Кожните лезии са с полиморфен характер и мо-
гат да наподобяват редица състояния: lichen ruber 
planus-like, graft versus host disease-like, erythema 
multiforme-like, bullous pemphigoid-like, или pem-
phigus vulgaris-like. Палмо-плантарното засягане е 
често срещано.

Белодробното ангажиране под формата на алве-
олит, облитериращ бронхиолит или белодробна фи-
броза е характерно и животозастрашаващо услож-
нение [25].

2.3.2.5 IgA пемфигус
Този рядък клиничен вариант е познат под две 

форми: тип субкорнеална пустулозна дерматоза 
(subcorneal pustular dermatosis, SPD) и интраепи-
дермален неутрофилен (intra-epidermal neutrophilic, 
IEN) тип. Клинично се характеризира с поява на 
пустули върху еритемни плаки по крайниците (SPD) 
или пустули в периферията на ерозивно-крустозни 
лезии по трункуса (IEN).

2.3.2.6. ЛЕКАРСТВЕНО-ИНДУЦИРАН 
ПЕМФИГУС
Лекарствено-индуцирани форми на заболяване-

то са описани най-често след прием на медикамен-
ти, в чиято структура участва тиолова или сулфхи-
дрилна група. Клиничната картина най-често напо-
добява PF, но може да протече и с клиниката на PV, 
както и на други по-редки варианти, като PE или 
PH [26,27]. Лигавиците се засягат по изключение. 
Към този рядък вариант на пемфигус могат да се 
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отнесат и изолираните случаи на контактно-инду-
циран пемфигус от различни химични субстанции 
(най-вече пестициди), както и случаи, отключени 
след рентгенова терапия [28,29,30].

2.4. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ 
ПЕМФИГУС И ДРУГИ НЕОБХОДИМИ 
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Диагнозата на пемфигуса се базира на 4 кри-
терия:

1) Клинична картина (вж. 2.3)
2) Хистопатологична находка
3) Директна имунофлуоресценция (ДИФ) върху 

перилезионален кожен или лигавичен участък
4) Имуносерологични изследвания, установя-

ващи наличие на автоантитела, насочени срещу 
повърхността на епителните клетки (“пемфигус-
ни” антитела) – индиректна имунофлуоресценция 
(ИИФ) и/или enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) Dsg1 и Dsg3.

Препоръчва се дигностичният алгоритъм (план) 
да включва следните изследвания:

• Биопсия за хистопатологично изследване от 
лезия

• Биопсия за ДИФ от видимо непроменен пери-
лезионален участък

• Имуносерологични тестове

2.4.1. Хистопатологично изследване
За целите на рутинното хистопатологично из-

следване се провежда ексцизионна punch - биопсия 
с размер 3-5 mm от свежа (с давност от последните 
24 ч.) везикула или 1/2 от периферията на налична 
була и 1/2 перилезионална кожа, която се поставя в 
10% разтвор на формалин. Находката е както след-
ва: интраепидермална супрабазална акантолиза при 
PV или на ниво грануларен слой при PF. При PNP/
PAMS са характерни епидермална акантолиза, суп-
рабазални цепки, дискератотични кератиноцити, 
вакуолна дегенерация на базалните кератиноцити и 
епидермална екзоцитоза на инфламаторни клетки.

В редки случаи, пробата на Tzanck може да пре-
достави ориентировъчна информация в насока на 
пемфигус, с всички резерви по отношение на ней-
ната диагностична стойност за изключване на су-
бепидермални булозни дерматози.

2.4.2. Директна имунофлуоресценция
Рутинна ДИФ се провежда върху кожна или ли-

гавична биопсия от перилезионален участък, на-
миращ се на разстояние до 1 cm от налична свежа 
лезия, поставен в криоепруветка за транспорт в съд 

с течен азот, във физиологичен разтвор (0.9% раз-
твор на NaCl) (доставка до 36 ч.) или в транспортна 
среда на Michel [31]. Диагностичната находка съот-
ветно е отлагане на IgG и/или C3 по повърхността 
на кератиноцитите в епидермиса/епитела (интерце-
луларно отлагане), което може да бъде под формата 
на тънка линеарна интерцелуларна флуоресценция 
или по-грубо отлагане с прекъснат (грануларен ха-
рактер) [32]. В редките случаи на IgA пемфигус, 
интерцелуларно отложените в епидермиса имуног-
лобулини са съответно от клас IgA.

Интерцелуларното светене понякога се комбини-
ра с линеарно отлагане на IgG или C3 по хода на 
дермо-епидермалната граница (ДЕГ), което може да 
оговаря на PNP/PAMS, PE, както и при случаи на 
лекарствено-индуциран пемфигус или при евенту-
ално съчетание на пемфигус и пемфигоид.

2.4.3. Имуно-серологични изследвания
2.4.3.1. Индиректна имунофлуоресценция
ИИФ изследването на серума на пациента върху 

епителен субстрат (човешка кожа, маймунски хра-
нопровод, устна от морско свинче или заек и др.) 
позволява качествено и количествено установяване 
на циркулиращи автоантитела, насочени срещу по-
върхностни антигени на епидермалните кератино-
цити. Специфичната, равномерна, мрежовидна епи-
дермална флуресценция е позната също под назва-
нията „рибарска мрежа“, „пчелна пита“ или „пачи 
крак“ [32].

ИИФ изследване може да се проведе и върху суб-
страт от рекомбинантни клетъчни линии, експреси-
ращи Dsg 1 и Dsg 3 на повърхността на клетките 
(Biochip технология) [33]. 

В случай на атипична находка, суспектна за PNP/
PAMS или друга АИБД, е уместно провеждане на 
допълнителни имунологични тестове, напр. ИИФ 
върху субстрат от пикочен мехур на плъх и/или иму-
ноблот/имунопреципитация.

2.4.3.2. ELISA
Наличието на циркулиращи анти-Dsg1 (PF или 

PV с кожно-лигавично засягане) и/или анти-Dsg3 
IgG автоантитела (PV с изолирано лигавично за-
сягане) се установява посредством Dsg-специфич-
на ELISA, която е положителна в повече от 95% от 
случаите.

Установена е корелация между стойностите на 
ELISA и тежестта и/или активността на заболяване-
то (вж. забележката по-горе и прогностичната стой-
ност в случай на рецидив, което подпомага воденете 
на лечебния процес).

Предвид гореизложеното се препоръчва диагно-
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зата на PV/PF да се базира на съвместими клинична 
картина и хистопатологична находка, в съчетание с 
позитивна ДИФ и установени циркулиращи пемфи-
гусни антитела. 

В случай на негативна ДИФ, се препоръчва пов-
торна биопсия и нова ДИФ.

2.4.3.3. Диагностика на паранеопластичен 
пемфигус
• В случай на атипична клиника (напр. те-

жък стоматит, лихеноидни или erythema 
multiforme-like кожни лезии), може да се по-
дозира PNP/PAMS.

• Хистологичното изследване от лезия често 
показва дискератоза и лихеноиден interface 
дерматит, успоредно с акантолизата.

• ДИФ може да даде съчетание на интерцелу-
ларното светене в епидермиса с линеарно от-
лагане на IgG/C3 по хода на ДЕГ.

• ИИФ изследването на серум върху субстрат 
от пикочен мехур на плъх демонстрира ин-
терцелуларно светене, отговарящо на реак-
тивност спрямо протеини от семейството на 
плакините.

• Наличието на серумни антитела срещу 
envoplakin чрез ELISA-anti envoplakin се счи-
та за специфично за PNP/PAMS, тъй като се 
наблюдава при не повече от 1 % от болните с 
други АИБД.

• Имуноблот с епидермални екстракти показва 
наличие на IgG, насочени срещу envoplakin 
(210 kDa) и periplakin (190 kDa), Dsg3 (130 

kDa), и по-рядко Dsg1 (160 kDa), и alpha-
2-macroglobulin-like-1 (A2ML-1, 170 kDa). 
Понякога се установяват анти-desmocollin 
антитела, обикновено в асоциация с ан-
ти-envoplakin антителата.

• Имуноблот с екстракти от кератиноцитни кул-
тури открива IgG антитела срещу envoplakin 
(210 kDa), periplakin (190 kDa), и desmoplakin 
I/II (210 и 250 kDa). 

• Имунопреципитацията с кератиноцитни екс-
тракти не се прилага в клиничната практика. 
Тя би могла да установи IgG автоантитела сре-
щу envoplakin (210 kDa) и periplakin (190 kDa), 
Dsg3 (130 kDa), Dsg1 (160 kDa), desmocollin, 
desmoplakins I и II, BP230/BPAG1, plectin (500 
kDa), и alpha-2-macroglobulin-like-1 (A2ML-1, 
170 kDa).

2.4.4. Лабораторни изследвания преди 
започване на системна кортикостероидна 
или имуносупресивна терапия
Препоръчва се преди началото на лечението да 

се изследват както рутинни параклинични показа-
тели, така и някои специфични такива при селек-
тирани пациенти и предстоящи специфични тера-
пии. При PE е уместно допълнително изследване 
на антинуклеарни антитела (Antiniclear antibodies, 
ANA). В изключително редките случаи на фамилен 
пемфигус може да се търси наличието на генетич-
но предразположение у пациентите и техни здрави 
родственици посредством изследване на Human 
Leucocyte Antigens (HLA) (Таблица 2) [34]. 

Таблица 2. Препоръчителни изследвания преди началото на терапията на пемфигус.

В общите случаи При селектирани пациенти При специфични терапии

ПКК с ДКК, СУЕ, урина Ro-графия на бял дроб Azathioprine: thiopurine 
methyltrnsferase (TPMT)

АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ ЕХО коремно органи
Dapsone: glucose-6-phosphate 

dehydrogenase (G-6PD), билиру-
бин, ретикулоцити 

Креатинин PPD, Квантиферонов тест IVIG: ниво на IgA 

Кр. захар Остеодензитометрия Anti-CD20: изключване на актив-
ни инфекции 

Електролити Консултация с офталмолог  

Общ белтък, албумин Тест за бременност 

HBsAg, HCV, HIV ANA, HLA



11

Дерматология и венерология, Supplement 1/2019

ЛЕЧЕНИЕ

3.1. ЦЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Основната цел на лечението е контрол и обратно 

развитие на булозните кожни и/или лигавични лезии, 
както и минимизиране, доколкото това е възможно, на 
страничните ефекти от лечението.

Лечението цели:
- епителизиране на булозно-ерозивните промени и 

изчезване на функционалните нарушения, свързани със 
заболяването;

- предотвратяване/ограничаване на рецидивите; 
- подобряване на качеството на живот на пациенти-

те;
- ограничаване на страничните ефекти, свързани с 

дългосрочното кортикостероидно и имуносупресивно 
лечение.

3.2. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА, 
КАСАЕЩИ ЕВОЛЮЦИЯТА НА 
ЗАБОЛЯВАНЕТО
Препоръчва се приложението на следните дефини-

ции, касаещи еволюцията на пемфигус: [35] 
• Контрол на заболяването (control of disease 

activity, CDA): времето, в което спира появата на 
нови лезии, а наличните такива започват да пре-
минават; 

• Край на фазата на консолидация (end of 
consolidation phase, ECP) или морбистаза: на-
стъпва, когато няма поява на нови лезии за пери-
од от минимум две седмици, приблизително 80% 
от лезиите са преминали; това е времето, когато 
повечето клиницисти пристъпват към редуцира-
не на кортикостероидната доза;

• Пълна ремисия с терапия (complete remission 
on therapy): пълнa ремисия с терапия е налична 
при отсъствие на нови или налични стари лезии, 
докато пациентът приема минимална терапия;

• Пълна ремисия без терапия (complete remission 
off therapy): пълна ремисия без терапия е налич-
на при отсъствие на нови и/или налични преди 
лезии, докато пациентът не приема никаква сис-
темна терапия в продължение на поне два месе-
ца;

• Рецидив: поява на ≥3 нови лезии/месец, които 
не преминават спонтанно за период от 1 седмица 
или разширяване на съществуващите лезии при 
пациенти, които преди са постигнали контрол на 
заболяването;

• Минимална терапия: prednisolone (или екви-
валент) ≤10 mg/ден и/или минимална адювантна 
терапия за последните 2 месеца.

3.3. СПЕЦИАЛИСТИ, АНГАЖИРАНИ В 
ЛЕЧЕНИЕТО
Първоначалната обработка, диагностика и лече-

ние на болните с изявена клиника обикновено изисква 
хоспитализация в дерматологична клиника/отделение, 
която продължава до постигане на клиничен контрол 
на заболяването.

При по-леките клинични форми на пемфигус, до-
пълнителните диагностични тестове и клинично про-
следяване могат да се провеждат, както в стационарни, 
така и в амбулаторни условия.

Цялостната грижа се координира от дерматолога в 
референтния център в съдействие с амбулаторен дер-
матолог, общо-практикуващ лекар и други медицински 
специалисти от референтния център и/или на региона-
лен принцип [36].

Медицинските специалисти, които участват в този 
процес са идентични с посочените при първоначалната 
оценка на болните (вж. т. 2.2).

По изключение заболяването може да се развие в 
детска възраст [37,38,39]. Независимо от относително 
доброкачествения ход на ювенилния пемфигус, след-
ва да се осигури наблюдение от мултидисциплинарен 
екип, влючващ референтен център, педиатрична дерма-
тологична клиника или педиатър предвид специфични-
те особености на посочената възрастова група.

3.4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ
Изборът на терапевтичен клас от първа или втора 

линия, както и съответните дози зависят от редица фак-
тори, свързани с клиничния вариант, активността на за-
боляването, тежестта на кожно-лигавичното засягане, 
наличието на съпътстваща патология и евентуални про-
тивопоказания, както и от други фармако-икономични 
корелации (Таблица 3). Препоръчаните терапевтични 
средства и схеми са съобразени с последните препоръ-
ки на водещи специалисти в областта на АИБД [40,41].

3.4.1 Първа линия терапевтични средства 
• Системна кортикостероидна терапия с 

prednisone (prednisolone) 0.5 -1.5 mg/kg/ден или ек-
вивалентен кортикостероид (Приложение 4).

Специалистите трябва да следят за странични ефек-
ти, относителни или абсолютни противопоказания за 
системна кортикостероидна терапия.

Повлияването и контролът на PF обикновено на-
стъпва по-бързо, отколкото при PV. 

Употребата на депо-кортикостероидни медикамен-
ти не се препоръчва и не се допуска.

При непостигане на първоначален контрол на ак-
тивността на заболяването в рамките на 2-4 седмици от 
началото на терапията, се препоръчва покачване на кор-
тикостероидната доза до 2.0 mg/kg (Таблица 4) [31,32].
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С цел намаляване на риска от странични ефекти, 
кортикостероидната терапия обикновено се прилага в 
комбинация със „стероид спестяващ“ имуносупресор 
(azathioprine 1.0 - 2.5 mg/kg/ден, mycophenolate mofetil 
2.0 g/ден или mycophenolate sodium 1440 mg/ден). Това 
е особено приложимо в случаите на планирана дълго-
срочна кортикостероидна терапия (> 4 месеца) или не-
възможност за редукция на дозата под 10.0 mg/ден. 

• Anti-CD20 моноклонално антитяло 
(rituximab)

Прилага се под формата на две инфузии от 1.0 g на 
интервал от две седмици, в комбинация със системен 
кортикостероид (prednisone 1.0 mg/kg/ден) в прогресив-
но намаляващи дози с цел спиране на кортикостероид-
ната терапия след 6 месеца. 

При пациенти, които са постигнали пълна ре-
мисия с/без терапия на 6-ти месец и първоначално са 
имали клиника на тежък пемфигус и/или все още имат 
високи титри анти-Dsg антитела на 3-ти месец, може да 
се има предвид прилагане на инфузия от 500 mg или 1.0 
g rituximab на шести месец. Оптималната доза (500 mg 
до 1.0 g) все още е дискутабилна.

При пациенти, непостигнали пълна ремисия с/
без терапия на 6-ти месец, може да се препоръча при-
лагане на две инфузии rituximab от 1.0 g на интервал от 
две седмици (2.0 g общо).

При пациенти, постигнали пълна ремисия на 
фона на лечение или без лечение, се препоръчва про-
веждане на еднократна инфузия rituximab 500 mg на 12-
ти месец и още една инфузия от 500 mg на 18-ти месец, 
в частност при болни с все още положителни анти-Dsg 
антитела.

Мониторирането на циркулиращите анти-Dsg анти-
тела посредством ELISA е необходимо да се извършва 
поне на всеки 6 месеца. 

Може да се има предвид провеждане на допълни-
телни инфузии rituximab като поддържащо лечение 
след 18-ти месец при пациенти с наново повише-
ни титри анти-Dsg антитела след първоначалното 
им негативиране, последвало първите инфузии на 
rituximab [42]. 

• Адювантни имуносупресори/цитостатици
При липса на rituximab или противопоказания за 

приложението му, основните имуносупресори, прила-
гани на първо място в лечението на пемфигус са: [43] 

- Azathioprine (1.0 - 2.5 mg/kg/ден). Препоръчва 
се начална доза през първата седмица от 50 mg/
ден за изключване на реакция на идиосинкра-
зия (в случай на такава следва незабавно спи-
ране на приема) и последващо покачване до 
желаната доза. Макар че не може да предскаже 
развитие на идиосинкратични реакции, актив-
ността на ензима тиопурин метил трансфераза 

(thiopurine methyl transferase, TPMT) следва да 
се изследва преди лечението предвид факта, че 
дозирането на препарата зависи от активност-
та на TPMT [34,44].34, Най-общо, пациенти с 
пемфигус и висока активност на TPMT прила-
гат обичайната доза azathioprine (до 2.5 mg/kg/
ден), пациенти със средна или ниска активност 
на ензима следва да получат по-ниска поддър-
жаща доза (до 0.5-1.5 mg/kg/ден в зависимост 
от нивото на активност на TPMT), а при тези с 
липсваща активност на ензима, следва да не се 
прилага azathioprine.

- Mycophenolate mofetil (MMF, 2.0 g/ден) или 
mycophenolic acid (1440 mg/ден). При прием на 
MMF, следва дневната доза да се покачва с 1 кап-
сула (500 mg) седмично до достигане на 2.0 g/ден 
с цел по-добър гастро-интестинален толеранс 
[45]. 

- Cyclophosphamide (p.o. 50 mg/ден или i.v. 500-
750 mg/месец) може да се има предвид като сред-
ство на трета линия при резистентни форми на 
пемфигус предвид неговите потенциални тежки 
странични действия.

3.4.2. Втора линия терапевтични средства 
• Интравенозни имуноглобулини (IVIG): 2.0 

g/kg/цикъл в 2-5 последователни дни на всеки 
4 седмици) [46]. Лечението може да се проведе 
също и в рамките на няколко дни с цел избягване 
на оплаквания като гадене и главоболие. Асеп-
тичният менингит е рядко, но тежко усложнение 
на лечението с IVIG, за което трябва да се следи 
насочено, особено при пациенти с чести мигре-
нозни пристъпи. Макар и рядко срещана, пъл-
ната IgA недостатъчност е противопоказание за 
прилагане на IVIG.

• Интравенозни кортикостероидни пул-
сове: methylprednisolone 0.5 - 1.0 g/ден или 
dexamethasone 100 mg/ден за 3 последователни 
дни в първоначални интервали от 3-4 седмици.

• Имуноадсорбция: минимум 2 цикъла за пери-
од от 3-4 последователни дни, проведени през 4 
седмици. Противопоказанията включват тежки 
системни инфекции, сериозни сърдечно-съдови 
проблеми, свръхчувствителност срещу компо-
ненти на имуноадсорбционната колона, лечение 
с АЦЕ-инхибитори и изразена хеморагична диа-
теза.

• Dapsone: начало с 50 до 100 mg/ден, и послед-
ващо покачване до 1.5 mg/kg според степента на 
клиничния отговор. Приложението на Dapsone 
обикновено се комбинира с локални кортикосте-
роиди (ЛКС) (клас III, IV).
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Таблица 3. Препоръчителни терапевтични схеми в зависимост от вида и тежестта на пемфигус.
ЛЕК ПЕМФИГУС

Pemphigus vulgaris Pemphigus Foliaceus

1ва линия

Prednisone 0.5-1.0 mg/kg/ден с/без azathioprine 
2.0 mg/kg/ден, mycophenolate mofetil 2.0 g/ден или 
mycophenolate sodium 1440 mg/ден 
или 
Rituximab (2х1.0g на интервал от 2 седмици) с/без 
prednisone 0,5 mg/kg/ден с бърза редукция на дозата и 
спиране на кортикостероида след 3-4 месеца

Dapsone 50-100 mg/ден, до 1.5 mg/kg + ЛКС (клас III, 
IV). 
или 
ЛКС (клас III, IV) самостоятелно при единични лезии 
или 
Prednisone 0.5-1.0 mg/kg/ден 
или 
Rituximab (2 х 1.0 g на 2 седмици) с/без локални кор-
тикостероиди или prednisone 0,5 mg/kg/ден p.o. с бърза 
редукция и спиране на кортикостероида след 3-4 месе-
ца.

2ра линия

Rituximab (2х1.0 g в интервал от 2 седмици) с бърза 
редукция на prednisolone и спиране след 3-4 месеца – 
при първоначално лечение с prednisone/ prednisolone 
0.5-1.0 mg/kg/ден и налични активни лезии, или при 
странични ефекти от кортикостероидите или противо-
показания за конвенционални имуносупресори, с (+) 
анти-Dsg3 Ат и влошено качество на живот (ABQOL, 
DLQI) 
 
Покачване на дозата на prednisone/ prednisolone до 
1 mg/kg/ден - за пациенти, лекувани първоначално с 
prednisone/ prednisolone 0.5-1.0 mg/kg/ден в комбина-
ция с rituximab и налични активни лезии

Rituximab (2 х 1.0 g на 2 седмици) с/без prednisone 0,5 
mg/kg/ден с бърза редукция и спиране на кортикос-
тероида след 3-4 месеца - за пациенти, лекувани с 
dapsone и/или локални кортикостероиди, с персисти-
ращи лезии, (+) анти-Dsg1 Ат и значително засегнато 
качеството на живот (според ABQOL или DLQI). 
или (при противопоказания/липса на rituximab) 
Prednisone 0.5-1.0 mg/kg/ден с/без azathioprine (1.0-
2.5 mg/kg/ден), или mycophenolate mofetil 2g/ден или 
mycophenolate sodium 1440 mg/ден.

УМЕРЕНО ТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПЕМФИГУС
Pemphigus vulgaris Pemphigus Foliaceus

1ва линия

Prednisone 1.0-1.5 mg/kg/ден с/без azathioprine 1.0-
2.5 mg/kg/ден, mycophenolate mofetil 2.0 g/ден или 
mycophenolate sodium 1440 mg/ден, особено при висок 
риск от странични ефекти от кортикостероидното ле-
чение, или невъзможност за приложение на rituximab 
Rituximab: 2 x 1.0 g на интервал от 2 седмици (2.0 g 
общо) + prednisone 1mg/kg/ден в прогресивно намаля-
ващи дози с цел спиране на кортикостероидната тера-
пия след 6 месеца 
Поддържащо лечение с Rituximab: 
На 6-ти месец след 1ви цикъл: 
при пълна ремисия с/без терапия 
• Rituximab 500 mg – 1.0 g 
при липса на пълна ремисия с/без терапия, повторен 
цикъл 
• Rituximab 2 х 1.0 g на интервал 2 седмици (2.0 g 
общо) 
На 12/18-ти месец след 1ви цикъл: 
пълна ремисия на/без лечение 
• Rituximab 500 mg на 12-ти месец еднократно 
• Rituximab 500 mg на 18-ти месец при (+) анти-Dsg 
антитела

Prednisone 1.0-1.5 mg/kg/ден с/без azathioprine 1.0-
2.5 mg/kg/ден, mycophenolate mofetil 2.0 g/ден или 
mycophenolate sodium 1440 mg/ден, особено при висок 
риск от странични ефекти от кортикостероидното ле-
чение, или невъзможност за приложение на rituximab 
Rituximab: 2 x 1.0 g на интервал от 2 седмици (2.0 g 
общо) + prednisone 1mg/kg/ден в прогресивно намаля-
ващи дози с цел спиране на кортикостероидната тера-
пия след 6 месеца 
Поддържащо лечение с Rituximab: 
На 6-ти месец след 1ви цикъл: 
при пълна ремисия с/без терапия 
• Rituximab 500 mg – 1.0 g 
при липса на пълна ремисия с/без терапия, повторен 
цикъл 
• Rituximab 2 х 1.0 g на интервал 2 седмици (2.0 g 
общо) 
На 12/18-ти месец след 1ви цикъл: 
пълна ремисия на/без лечение 
• Rituximab 500 mg на 12-ти месец еднократно 
• Rituximab 500 mg на 18-ти месец при (+) анти-Dsg 
антитела

2ра линия

IVIG 2.0 g/kg/цикъл в 2-5 последователни дни на все-
ки 4 седмици 
Кортикостероидни пулсове i.v.: 
- methylprednisolone 0.5 – 1.0 g/ден 
- dexamethasone 100 mg/ден в 3 последователни дни на 
интервали от 3-4 седмици 
Имуноадсорбция - поне 2 цикъла за 3-4 последова-
телни дни на интервали от 4 седмици

IVIG 2.0 g/kg/цикъл в 2-5 последователни дни на все-
ки 4 седмици 
Кортикостероидни пулсове i.v.: 
- methylprednisolone 0.5 – 1.0 g/ден 
- dexamethasone 100 mg/ден в 3 последователни дни на 
интервали от 3-4 седмици 
Имуноадсорбция - поне 2 цикъла за 3-4 последова-
телни дни на интервали от 4 седмици
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3.4.3. Допълнителни средства за лечение
• Интралезионални кортикостероиди (triam-

cinolone acetonide) могат да се имат пред-
вид при наличие на изолирани орални или 
кожни лезии.

• Локална адювантна терапия със свръхмощ-
ни кортикостероиди (clobetasol propionate, 
triamcinolone acetonide gel), приложени вър-
ху орални ерозии в комбинация със систем-
на терапия, може да се има предвид при ня-
кои болни [47,48].

• Локални калциневринови инхибитори 
(Tacrolimus) при лигавично засягане.

• Бани/вани с антисептични разтвори като 
chlorhexidine или калиев перманганат се 
препоръчват при пациенти с обширни кож-
ни лезии.

• Препоръчва се покриване на ерозиите с не-
залепващи (неадхезивни) марлени превръз-
ки или компреси, както и приложение на 
емолиенти/линименти.

• Аналгетици (paracetamol, metamizol и опио-
идни аналгетици) се препоръчват при нуж-
да.

• Гелове с локален анестетик могат да се при-
лагат върху лигавичните повърхности.

• Необходима е адекватна стоматологична 
грижа и устна хигиена. Сериозна дентална 
хирургия, напр. поставяне на дентални им-
ланти, не са препоръчителни до преминава-
не на оралните лезии.

• Определен диетичен режим, изготвен с 
помощта на специалисти по храненето, се 

препоръчва в случаите на малнутриция, 
свързана с оралното засягане или системна-
та кортикостероидна терапия.

3.4.4. Необходими мерки при 
продължителна кортикостероидна 
терапия
Препоръчва се редовен контрол за развитие на 

стероиден диабет или влошаване на предшестващ 
такъв и съответните медикаментозни корекции 
след консултация с ендокринолог.

Препоръчва се прилагане на Vitamin D и кал-
ций в началото на кортикостероидната терапия с 
оглед профилактика на остеопорозата.

Препоръчва се назначаване на бифосфонати 
(напр. alendronate, risedronate) при пациенти с по-
вишен риск от развитие на остеопороза (постме-
нопаузални жени, мъже > 50 години, пациенти с 
начална остеопороза [49]. 

Може да се има предвид провеждане на оф-
талмологични прегледи по време на системното 
кортикостероидно лечение с оглед регистриране 
и/или контрол на катаракта, глаукома или други 
усложнения.

Препоръчва се употребата на системни и ло-
кални антимикотици, антивирусни или антибио-
тични препарати при наличие на съответна кли-
ника. В това отношение, особено внимание изис-
ква риска от усложняване на клиничната картина 
на болестта от херпес-вирусни инфекции. [50]. 

Може да се има предвид приложение на 
H2-блокери или инхибитори на протонната пом-
па с цел профилактика на стомашна/дуоденална 

Таблица 4. Терапевтично поведение при непостигане на първоначален контрол след 2-4 седмици.
Първоначално лечение Корекция в терапията
Rituximab и prednisone ↑ дозата на prednisone до 1.5 mg/kg/ден 

или 
пулс methylprednisolone 0.5-1.0 g/ден или dexamethasone 100 mg/
ден - 3 дни през интервал от 3-4 седмици

Монотерапия с prednisone 1.0 
mg/kg/ден

↑ дозата на prednisone до 1.5 mg/kg/ден + rituximab 2x1.0 g 
или 
добавяне на имуносупресор (цитостатик) azathioprine 1.0-2.5 
mg/kg/ден или mycophenolate mofetil 2.0 g/ден или mycophenolate 
sodium 1440 mg/ден

Монотерапия с prednisone 1.5 
mg/kg/ден

добавяне на Rituximab (2 x 1.0 g) 
или 
добавяне на имуносупресор (цитостатик) azathioprine 1.0-2.5 
mg/kg/ден или mycophenolate mofetil 2.0 g/ден или mycophenolate 
sodium 1440 mg/ден 
cyclophosphamide се прилага по-рядко предвид потенциалните му 
тежки странични ефекти
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язва. Предвид недостатъчната информация по въ-
проса, решението следва да се индивидуализира, 
например в случаите когато е налице допълнител-
но приложение на нестероидни противовъзпали-
телни средства [51]. 

Препоръчва се при необходимост на пациента 
да се предложи психологична помощ и да се сле-
ди за развитие на депресия, нерядко свързана с 
кортикостероидното лечение.

Може да се има предвид провеждане на кон-
султация с невролог и/или кинезитерапевт при 
наличие на изразена миопатия в резултат на про-
дължителната кортикостероидна терапия, което 
да наложи съответна медикаментозна корекция 
или двигателна рехабилитация.

3.4.5. Ваксинации
Адювантната имуносупресивна терапия и при-

ложението на rituximab са противопоказание за 
използване на живи ваксини.

Препоръчва се пациентите, приемащи систем-
ни кортикостероиди или имуносупресивни аген-
ти да се ваксинират срещу сезонен грип, H1N1 
вирус, тетанус и пневмокок. Нивото на защита, 
обаче, не е сигурно по време на системната иму-
носупресия.

МОНИТОРИРАНЕ

Пемфигусът често протича хронично-реци-
дивиращо, което изисква активно проследяване 
на клиничната симптматика и на потенциалните 
странични ефекти, свързани с продължителното 
имуносупресивно лечение. В тези случаи е необ-
ходим мултидисциплинарен подход.

4.1. ЦЕЛИ
Целта на мониторирането е да се оцени ефи-

касността и безопасността на лечението, да се 
планира внимателно редукция на дозите на иму-

носупресивната терапия, продължителността на 
провеждане на поддържащата терапия или нейно-
то прекратяване.

4.1.1. Подход след постигане на фазата на 
консолидация
Препоръчва се редуциране на системните кор-

тикостероиди през следващите 4-6 месеца, в случай 
че лечението се комбинира с rituximab (Таблица 5).

След последния месец на кортикостероидното 
лечение (0.1 mg/kg/ден), поведението не е точно 
дефинирано. Налице са три възможности: а) спи-
ране на кортикостероидното лечение след провеж-
дане на ACTH тест; б) бавна редукция (mg по mg); 
в) поддържане на минимални дози кортикостероид 
(обикновено между 3.0 и 6.0 mg/ден), особено при 
пациенти с персистиращи високи нива на циркули-
ращите анти-Dsg антитела.

При прилагане на системни кортикостероиди без 
rituximab се препоръчва редукция на стероида спо-
ред клиничния отговор.

Следните схеми на редукция могат да бъдат 
приложени: намаляване на дозата на prednisone/
prednisolone с 10% на всеки 3 седмици до 15 mg/ден; 
след достигане на 15 mg/ден, редукция с 1.0 mg на 
всеки 3 до 4 седмици. Може да се препоръча дори 
по-бавно намаляване на prednisolone, особено при 
стойности на анти-Dsg 1 > 50 RU/ml (ситуация с по-
вишен риск от рецидив) или персистиращи високи 
титри антитела, установени чрез ИИФ. Наличието 
на високи нива на анти-Dsg1 антитела посредством 
ELISA има положителна предиктивна стойност за 
кожен рецидив, докато персистирането на анти-Dsg3 
IgG не винаги е белег за бъдещ рецидив с лигавично 
засягане (освен при стойности > 130 RU/ml [42].42

4.1.2. Лечение на рецидив
Терапевтичното поведение при възникване на 

рецидив се определя от момента на появата му и 
първоначално приложеното лечение (Таблица 6).

Таблица 5. Примерен режим на редукция на системните кортикостероиди.

Период Лек пемфигус Умерен/тежък пемфигус
Месец 1 0.5 mg/kg 1.0 mg/kg
Месец 2 0.3 mg/kg 0.75 mg/kg
Месец 3 0.2 mg/kg 0.5 mg/kg
Месец 4 +/- 0.1 mg/kg 0.3 mg/kg
Месец 5 - 0.2 mg/kg
Месец 6 - 0.1 mg/kg
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4.2. ПЕРИОД И ВИД НА КОНСУЛТАЦИИТЕ
Оценката на ефективността от лечението основ-

но се базира на клиничната картина.
Честотата на клиничния и лабораторен монито-

ринг следва да се адаптира към:
- Клиничното състояние на пациента;
- Тежестта и хода на заболяването по време на 

лечението, използвайки клиничните скали (PDAI 
или ABSIS );

- Вида на прилаганото лечение (проследяване, 
поносимост, странични ефекти).

Контролните прегледи се препоръчват на всеки 
2-4 седмици до постигане на контрол на заболява-
нето.

Впоследствие, контролните прегледи следва да 
се провеждат на всеки 4-8 седмици до спиране на 
кортикостероидното лечение.

След това, контролните прегледи се препоръчва 
да се провеждат на всеки 8-16 седмици до пълна ре-
мисия при липса на активно лечение (off therapy) и 
негативиране на серумните анти-Dsg антитела.

4.2.1. Клиничен преглед
Клиничното проследяване е идентично с прове-

дената първоначална оценка и следва да уточни:
Дали е постигнат клиничен контрол на заболява-

нето (наличие на лигавичнни, кожно-лигавични или 
само кожни лезии);

Дали са налични странични ефекти от лечение-
то, съответно: 

- Диабет, хипертония, сърдечна недостатъчност 
(кортикостероиди);

- Респираторни проблеми, анемия, хепатит 
(dapsone);

- Инфекции, особено респираторни, чернодроб-
ни (кортикостероиди, имуносупресори);

- Психични отклонения (кортикостероиди);
- Миопатия, остеопороза, аваскуларни костни 

некрози, глаукома, катаракта (кортикостероиди);

- Хематологични отклонения, напр. левкопения 
(имуносупресори).

4.2.2. Серологично мониториране на 
активността на заболяването
Препоръчва се определяне на нивата на серум-

ните автоантитела при започване на лечението, след 
3 месеца, и на интервал от 3-6 месеца, следвайки 
еволюцията на заболяването, или в случай на реци-
див, посредством ELISA анти-Dsg1 и/или Dsg3 IgG.

В случай на невъзможност за провеждане на 
ELISA се използва ИИФ върху субстрат маймунски 
хранопровод или Dsg 1/3-експресиращи клетки.

В заключение, серумните концентрации на IgG 
автоантителата срещу Dsg1 и в по-малка степен 
срещу Dsg3, корелират с клиничната активност на 
пемфигуса и могат да са в помощ при вземането на 
решения относно терапията.

4.3. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕРАПИЯТА
Възможностите за преустановяване на лечение-

то се базират основно на клиничната симптомати-
ка в комбинация с резултатите от Dsg ELISA и/или 
ИИФ.

Към прекъсване на системната кортикостероид-
на терапия може да се пристъпи след провеждане 
на изследване на адренокортикотропния хормон 
(ACTH) при пациенти в пълна ремисия, които са на 
минимална терапия (prednisolone или еквивалент 
≤10 mg/ден) и негативни анти-Dsg антитела.

Препоръчва се преустановяване на адювантна-
та терапия 6-12 месеца след постигане на пълна 
ремисия.

4.4. ВЪЗМОЖНИ ПОСЛЕДСТВИЯ
Пемфигусът може да причини трайни услож-

нения/увреждания предвид засягането на кожата и 
всички видими лигавици, но също така и във връз-
ка със страничните ефекти от лечението. Това, от 

Таблица 6. Лечение на рецидив на пемфигус.
При първоначално лечение с rituximab и систе-

мен кортикостероид
При пациенти, при които не е прилаган 

rituximab
- покачване на дозата на пероралния кортикостеро-
ид при рецидив в периода на редукция на дозата на 
prednisone между месец 0 и 4
- втори курс с 2.0 g rituximab при рецидив в периода 
на редукция на дозата на prednisone между месец 4 
и 6. При тези условия не се провежда поддържаща 
инфузия на rituximab на 6-ти месец
- при възникване на рецидив след спиране на 
prednisone (след инфузията на rituximab на 6-ти ме-
сец), са възможни няколко терапевтични схеми

- rituximab (1.0 g на 2 седмици) в случай, че рециди-
вът възникне при редуциране на кортикостероида
- покачване на дозата на кортикостероида и добавя-
не на azathioprine (1.0-2.5 mg/kg/ден), mycophenolate 
mofetil (2.0 g/ден) или mycophenolate sodium (1440 
mg/ден) до постигане на контрол на заболяването 
преди ново редуциране на системния кортикостеро-
ид - при наличие на противопоказания за лечение с 
rituximab или в случаите, когато rituximab не е на-
личен
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своя страна, може да наложи насочване на пациента 
за оценка на трудоспособност или степен на инва-
лидизация (явяване на ТЕЛК комисия, трудоустро-
яване, пенсиониране по болест), както и търсене на 
помощ от съответните институции и центрове.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

5.1. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПАЦИЕНТА
Препоръчва се пациентите и техните семейства 

да бъдат информирани относно заболяването, него-
вия клиничен ход, прогноза, лечение, белези за ре-
цидив, възможни странични ефекти от прилаганото 
лечение.

Писмена информация е предоставена на страни-
ците на БДД и други професионални и пациентски 
организации, посочени по-долу.

Препоръчва се пациентите да избягват прием на 
медикаменти, които потенциално могат да индуци-
рат пемфигус като ACE-инхибитори (captopril), бло-
кери на ангиотензиновите рецептори, beta-блокери, 
пеницилини, цефалоспорини, nifedipin, нестероид-
ни противовъзпалителни (indomethacin, piroxicam), 
phenylbutazone, pyritinol, thiopronine и rifampicin [52].

Може да се препоръча на пациентите да се ин-
формират своевременно относно други потенциални 
рискови фактори, в т.ч. манипулации и оперативни 
интервенции, инфекции, експозиция на УВ- или дру-
ги лъчения, контакт с различни химични субстанции 
(като пестициди, градински материали) и др [53].

Диетичен режим се препоръчва, особено при ви-
сокодозова и продължителна кортикостероидна тера-
пия, както и при наличие на метаболитни отклонения 
или заболявания. Може да се препоръча избягване 
или намалена консумация на храни, съдържащи али-
лови съединения (чесън, лук, праз), изотиоцианати 
(хрян, броколи и др.), феноли (кашу и др.) и танини 
(чай, червено вино, горски плодове), за които в лите-
ратурата има единични наблюдения за връзка със за-
боляването [54,55]. , Съществуват редица съобщения 
за влошаване на пемфигус при бременност, поради 
което репродуктивните планове при пациент(ки) във 
фертилна възраст следва да се преценяват внимател-
но и да се обсъждат с лекуващия екип [56].

5.2. РОЛЯ НА ПАЦИЕНТСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Препоръчва се болните да получат информация 

относно съществуващите пациентски организации 
за пемфигус (5.3), чиято цел е да промотират позна-
ването на заболяването, да подсигуряват комфорт и 
споделяне на опит от пациентите по отношение на 
ежедневието, както и да подпомагат разпространява-

нето на информацията. Взаимодействието между па-
циентите, пациентските организации и медицински-
те специалисти би могло да допринесе за по-добър 
общ контрол над заболяването. Наред с това пациен-
тите се информират за наличните референтни цен-
трове, достъпните социални услуги и евентуалните 
възможности за финансова подкрепа.

5.3. СПИСЪК НА ПАЦИЕНТСКИТЕ  
ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ,  
АНГАЖИРАНИ С ПЕМФИГУС

International Pemphigus and Pemphigoid foundation: 
www.pemphigus.org

Association Pemphigus Pemphigoïde-France: www.
pemphigus.asso.fr

Pemphigus Vulgaris Network: www.pemphigus.org.
uk

Pemphigus und Pemphigoid Selbsthilfegruppe e. V.: 
www.pemphigus-pemphigoid-selbsthilfe.de

Associazione Nazionale Pemfigo/Pemfigoide Italy: 
www.pemfigo.it

Netwerk Nederland Pemphigus en Pemfigoïd: www.
pemphigus.nl

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимизирането на грижите за болните от 
пемфигус изисква комплексен подход в оценката 
на тяхното състояние, приложение на комбинация 
от рутинни и специфични лабораторни методи, 
разнообразни и донякъде индивидуализирани те-
рапевтични подходи, както и множество профилак-
тични мероприятия. За постигането на тези цели 
е важно обособяването на експертни референтни 
центрове за мултидисциплинарна грижа за паци-
ентите, както и активен обмен на познание и опит 
между експертните центрове, с цел постигане на 
качествено медицинско обслужване и повишаване 
качеството на живот на пациентите.

Изработеният консенсус за диагностика и лече-
ние на пемфигус цели да предложи на дерматоло-
гичната общност препоръки относно най-честите 
ситуации от практиката, без да е възможно да се 
разгледат детайлно всички редки подварианти на 
заболяването. Препоръките на БДД и експертната 
група по булозни дерматози са изцяло съобразени 
с локалните регулаторни органи/документи и на-
личните терапевтични и икономически реалности, 
но наред с това те отразяват съвременните схва-
щания на медицинската наука и международната 
дерматологична общност относно оценката и кон-
трола на пемфигус.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. PDAI

Pemphigus Disease and Area Index

Кожа Активни лезии Остатъчни лезии

Анатомична 
област

Ерозии/були или новопоявил се еритем
Постлезионелна 
хиперпигментация или еритем 

0      липса 0   липса
1      1-3 лезии, не повече от една 1   наличие

 >2 см в диаметър, нито 
една >6 см в диаметър

2      2-3 лезии, минимум две 
 >2 см в диаметър, нито 
една >6 см в диаметър

3      >3 лезии, нито една
>6 см в диаметър

5      >3 лезии и/или поне
една >6 см в диаметър

10    >3 лезии и/или поне една
лезия  >16 см в диаметър 
или цялата област

Уши
Нос
Лице (др. области)
Шия
Гърди
Корем
Гръб и глутеуси
Мишници и 
предмишници
Ръце
Крака
Ходила
Гениталии
Резултат / 120 / 12

Скалп

Скалп
Ерозии/були или новопоявил  
се еритем

Брой лезии 
ако са  ≤3

Постлезионелна 
хиперпигментация или еритем 

0     липса 0    липса
1     в един квадрант 1    наличие
2     два квадранта
3     три квадранта
4     обхваща целия скалп
10   поне една лезия >6 см

Резултат / 10 / 1

PDAI

Брой лезии 
ако са  ≤3

Кожа Активни лезии Остатъчни лезии

Анатомична 
област

Ерозии/були или новопоявил се еритем
Постлезионелна 
хиперпигментация или еритем 

0      липса 0   липса
1      1-3 лезии, не повече от една 1   наличие

 >2 см в диаметър, нито 
една >6 см в диаметър

2      2-3 лезии, минимум две 
 >2 см в диаметър, нито 
една >6 см в диаметър

3      >3 лезии, нито една
>6 см в диаметър

5      >3 лезии и/или поне
една >6 см в диаметър

10    >3 лезии и/или поне една
лезия  >16 см в диаметър 
или цялата област

Уши
Нос
Лице (др. области)
Шия
Гърди
Корем
Гръб и глутеуси
Мишници и 
предмишници
Ръце
Крака
Ходила
Гениталии
Резултат / 120 / 12

Скалп

Скалп
Ерозии/були или новопоявил  
се еритем

Брой лезии 
ако са  ≤3

Постлезионелна 
хиперпигментация или еритем 

0     липса 0    липса
1     в един квадрант 1    наличие
2     два квадранта
3     три квадранта
4     обхваща целия скалп
10   поне една лезия >6 см

Резултат / 10 / 1

PDAI

Брой лезии 
ако са  ≤3
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Анатомична 
област Ерозии/були

0     липса
1     1 лезия
2     2-3 лезии
5     >3 лезии или 2 лезии >2 см
10    цялата област

Очи
Нос
Букална мукоза
Твърдо небце
Меко небце
Горни венци
Долни венци
Език
Под на устна 
кухина
Лабиална мукоза
Заден фаринкс
Аногенитална
Резултат / 120

(активни лезии + остатъчни лезии)

(активни лезии по кожа + скалп + лигавици)

PDAI Резултат

(остатъчни лезии по кожа + скалп)

Лигавици

Брой лезии 
ако са  ≤3

Общ резултат за активни лезии Общ резултат за остатъчни лезии

/	  250	  	  	   /	  13	  

/	  263	  
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ABSIS 
    

 
  

Дата:  Легенда: коефициент за тежест (преобладаващи лезии) 

Тегло на пациента (кг):  1.5 Ексудиращи ерозии 
  1 Подсушени ерозии  
  0.5 Епителизирали ерозии (вкл. постлезионелна хиперпигментация/еритем) 
Кожно засягане (BSA) BSA на пациента Коефициент за тежест BSA x Коефициент за тежест 
Глава и шия (9%):       
Ляв горен карайник (9%):       
Десен горен карайник (9%)       
Трункус (36%):       
Ляв долен крайник (18%):       
Десен долен крайник (18%):       
Гениталии (1%):       

      Общ резултат                           / 150 
 
Орално засягане: 
 
I.     Степен (въвежда се 1 при наличие на лезии, 0 при липса на лезии) 
 
Горни венци    Език   
Долни венци    Под на устна кухина   
Горна лабиална мукоза    Твърдо небце   
Долна лабиална мокоза    Меко небце   
Лява букална мукоза    Фаринкс   
Дясна букална мукоза    Общ резултат                     /11  

      
II.     Тежест (дискомфорт по време на ядене/пиене) 
    
      

  Легенда:  коефициент за дискомфорт  

  1 Болка/кървене – винаги 
  0.5 Болка/кървене – понякога 
  0 Без дискомфорт 

Храна Ниво Коефициент за дискомфорт Ниво x Коефициент за дискомфорт 
Вода 1     
Супа 2     
Кисело мляко 3     
Крем карамел 4     
Картофено пюре/ бъркани яйца 5     
Печена риба 6     
Бял хляб 7     
Ябълка/ морков 8     
Пържола / пълнозърнест хляб 9     

        Общ резултат                               / 45 

 
 
ABSIS Резултат 
 
 
(общо кожно засягане + степен на орално засягане + тежест на орално засягане) 
 
 

 
 /206 

Приложение 2. ABSIS

Autoimmune Bullous Skin Intensity and Severity Score
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Въпросник „Качество на живота при автоимунна булозна 
дерматоза“ (КЖАИБД) 

 
Име: __________________________________   Дата:________________ 
Дата на раждане:  _____________  Пол: M/Ж  Номер за контакт:_________________ 
Пемфигус подвид:    Пемфигус вулгарис  Придобита булозна епидермолиза 
      Булозен пемфигоид  Линеарна IgA булозна дерматоза 

 Пемфигус фолиацеус  Мукозно-мембранен пемфигоид 
 Друго.................................................................................................... 

 
Следващият въпросник се отнася до начина, по който булозната дерматоза засяга вашето 
качество на живот.  
 
Моля, изберете от дясната колона отговора, който най-точно съответства на начина, по 
който сте се чувствали през изминалата седмица. 
 

Моля, отбележете времето на започване на анкетата: _________ часа  
 

1. Във връзка с вашата булозна 
дерматоза усещате ли кожата ви 
да пари, да е като ужилена или 
да ви боли по някакъв начин? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

2. Във връзка с вашата булозна 
дерматоза сърби ли ви кожата? 
 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

3. Налагало ли ви се е да си 
сменяте дрехите поради вашата 
булозна дерматоза? 

 

o Трябва много да внимавам колко са ми стегнати дрехите и 
от какъв материал са изработени – през цялото време ми се 
налага да си сменям дрехите 

o Наложи ми се да сменя повечето от дрехите, които нося 
o Наложи ми се да сменя някои от дрехите, които нося  
o Никога не ми се е налагало да сменям дрехите, които нося 

4. Забелязвате ли кожата ви да 
заздравява бавно? 
 

o Забелязвам това през цялото време 
o Забелязвам това понякога  
o Забелязвам това рядко 
o Никога не съм имал този проблем 

5. Имате ли затруднение с къпане 
или вземане на душ поради 
вашата булозна дерматоза?  

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

6. Във връзка с вашата булозна 
дерматоза имате ли болезнени 
ерозии (рани) в устата? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

7. Във връзка с вашата булозна 
дерматоза кървят ли лесно 
венците ви?  

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 
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8. Поради вашата булозна 
дерматоза налага ли се да 
избягвате храни или напитки, 
които обичате?  

o Вече не мога да приемам никоя от храните, които обичах 
преди 

o Мога да ям някои от храните, които обичам  
o Мога да ям повечето от храните, които обичам  
o Мога да ям всичко, което обичам 

9. Смущавате ли се от външния си 
вид поради вашата булозна 
дерматоза? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

10. Чувствате ли се депресиран или 
ядосан заради вашата булозна 
дерматоза? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

11. Чувствате ли се неспокоен или 
да не можете да се отпуснете в 
резултат на вашата булозна 
дерматоза?  

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

12. Притеснявате ли се, че приятели 
и семейството намират вашата 
булозна дерматоза за досадна? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

13. Вашата булозна дерматоза 
причинява ли ви сексуални 
затруднения? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

14. Вашата булозна дерматоза 
засяга ли връзките ви с вашите 
приятели или любими хора? 

o Трябваше да приключа една връзка поради моето 
заболяване ИЛИ не мога да имам връзка поради моето 
заболяване  

o Връзките ми са много затруднени  
o Връзките ми са малко затруднени  
o Това не затруднява връзките ми  

15. Вашата булозна дерматоза 
засяга ли социалния ви живот? 

o Вече не мога да излизам и да общувам 
o Мога да посещавам някои социални събития 
o Мога да посещавам повечето социални събития 
o Социалният ми живот не е засегнат 

16. Вашата булозна дерматоза 
засяга ли работата или 
обучението ви? 

o Да, вече не мога да работя или да уча 
o Да, трудно ми е да работя или да уча  
o Да, малко по-трудно ми е от преди да работя или да уча  
o Не, не съм засегнат в това отношение или Неприложимо 

17. Работодателите дискриминират 
ли ви поради вашата булозна 
дерматоза? 

o Не мога да си намеря работа, поради моята булозна 
дерматоза 

o Наложи ми се да сменям работата си, поради моята булозна 
дерматоза 

o Все още запазвам работата си, но ми е по-трудно, отколкото 
преди 

o Работодателите ми проявяват пълно разбиране или 
неприложимо  

 

Моля, отбележете времето на  приключване на анкетата: _________ часа  
 

Благодарим ви, че отделихте време за попълване на този въпросник 
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8. Поради вашата булозна 
дерматоза налага ли се да 
избягвате храни или напитки, 
които обичате?  

o Вече не мога да приемам никоя от храните, които обичах 
преди 

o Мога да ям някои от храните, които обичам  
o Мога да ям повечето от храните, които обичам  
o Мога да ям всичко, което обичам 

9. Смущавате ли се от външния си 
вид поради вашата булозна 
дерматоза? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

10. Чувствате ли се депресиран или 
ядосан заради вашата булозна 
дерматоза? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

11. Чувствате ли се неспокоен или 
да не можете да се отпуснете в 
резултат на вашата булозна 
дерматоза?  

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

12. Притеснявате ли се, че приятели 
и семейството намират вашата 
булозна дерматоза за досадна? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

13. Вашата булозна дерматоза 
причинява ли ви сексуални 
затруднения? 

o През цялото време 
o Понякога  
o Рядко 
o Никога 

14. Вашата булозна дерматоза 
засяга ли връзките ви с вашите 
приятели или любими хора? 

o Трябваше да приключа една връзка поради моето 
заболяване ИЛИ не мога да имам връзка поради моето 
заболяване  

o Връзките ми са много затруднени  
o Връзките ми са малко затруднени  
o Това не затруднява връзките ми  

15. Вашата булозна дерматоза 
засяга ли социалния ви живот? 

o Вече не мога да излизам и да общувам 
o Мога да посещавам някои социални събития 
o Мога да посещавам повечето социални събития 
o Социалният ми живот не е засегнат 

16. Вашата булозна дерматоза 
засяга ли работата или 
обучението ви? 

o Да, вече не мога да работя или да уча 
o Да, трудно ми е да работя или да уча  
o Да, малко по-трудно ми е от преди да работя или да уча  
o Не, не съм засегнат в това отношение или Неприложимо 

17. Работодателите дискриминират 
ли ви поради вашата булозна 
дерматоза? 

o Не мога да си намеря работа, поради моята булозна 
дерматоза 

o Наложи ми се да сменям работата си, поради моята булозна 
дерматоза 

o Все още запазвам работата си, но ми е по-трудно, отколкото 
преди 

o Работодателите ми проявяват пълно разбиране или 
неприложимо  

 

Моля, отбележете времето на  приключване на анкетата: _________ часа  
 

Благодарим ви, че отделихте време за попълване на този въпросник 

Приложение 3.
б) TABQOL

Въпросник „Лечение на автоимунна булозна дерматоза“ (ЛАИБД) 
 
Име: __________________________________   Дата:________________ 
Дата на раждане:  _____________  Пол: M/Ж  Номер за контакт:_________________ 
Пемфигус подвид:    Пемфигус вулгарис   Придобита булозна епидермолиза 
      Булозен пемфигоид   Линеарна IgA булозна дерматоза 

 Пемфигус фолиацеус  Мукозно-мембранен пемфигоид 
Друго.................................................................................................... 

 
Следващият въпросник се отнася до начина, по който лечението на булозната дерматоза засяга вашето 
качество на живот. Това включва лечение с преднизон, Имуран, микофенолат мофетил, Бактрим, както и 
допълнителни лечения, налагащи се в резултат на приемане на медикаменти за булозната дерматоза 
(например за диабет, кръвно налягане, остеопороза). 
 
Моля, изберете от дясната колона отговора, който най-точно съответства на начина, по който сте се 
чувствали, през изминалата седмица. 

 
 

Моля, отбележете времето за попълване на анкетата в минути и секунди. 

1. Забелязвате ли, че в резултат на 
лечението на вашата булозна 
дерматоза по-лесно получавате 
синини или кървене?  

o Забелязвам това непрекъснато  
o Забелязвам това често 
o Забелязвам това понякога 
o Не съм имал този проблем 

2. Можете ли все още да понасяте 
високи или ниски температури в 
резултат на вашата булозна 
дерматоза? 

o Много съм чувствителен към промените в 
температурата 

o Понякога съм чувствителен към промените в 
температурата 

o В редки случаи съм чувствителен към промените в 
температурата  

o Не съм имал този проблем 
3. Налага ли се да вземате 

медикаментите за вашата булозна 
дерматоза в определено време? 

o Да: Крайно е неприятно – налага се да си променя 
часовете за хранене и/или режима на сън  

o Да: причинява ми леко неудобство 
o Да: но това не ми пречи 
o Не 

4. Взимате ли много лекарства за 
вашата булозна дерматоза?  

o Да, това е крайно неприятно 
o Да, доста е неудобно 
o Да, но това не ми пречи 
o Не 

5. Чувствате ли се подпухнали в 
резултат от лечението на вашата 
булозна дерматоза? 

o През цялото време 
o През повечето време 
o Понякога 
o Въобще не 

6. Лечението на вашата  булозна 
дерматоза създава ли ви 
затруднения при ходене? 

o През цялото време 
o През голяма част от времето 
o Понякога 
o Въобще не 

7. При лечението на вашата булозна 
дерматоза продължавате ли да 
мислите така бързо и ясно, както 
преди?  

o Не, това е крайно неприятно 
o Не, доста е неудобно 
o Не, но това не ми пречи 
o Да, нямам такъв проблем 
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Въпросник „Лечение на автоимунна булозна дерматоза“ (ЛАИБД) 
 
Име: __________________________________   Дата:________________ 
Дата на раждане:  _____________  Пол: M/Ж  Номер за контакт:_________________ 
Пемфигус подвид:    Пемфигус вулгарис   Придобита булозна епидермолиза 
      Булозен пемфигоид   Линеарна IgA булозна дерматоза 

 Пемфигус фолиацеус  Мукозно-мембранен пемфигоид 
Друго.................................................................................................... 

 
Следващият въпросник се отнася до начина, по който лечението на булозната дерматоза засяга вашето 
качество на живот. Това включва лечение с преднизон, Имуран, микофенолат мофетил, Бактрим, както и 
допълнителни лечения, налагащи се в резултат на приемане на медикаменти за булозната дерматоза 
(например за диабет, кръвно налягане, остеопороза). 
 
Моля, изберете от дясната колона отговора, който най-точно съответства на начина, по който сте се 
чувствали, през изминалата седмица. 

 
 

Моля, отбележете времето за попълване на анкетата в минути и секунди. 

1. Забелязвате ли, че в резултат на 
лечението на вашата булозна 
дерматоза по-лесно получавате 
синини или кървене?  

o Забелязвам това непрекъснато  
o Забелязвам това често 
o Забелязвам това понякога 
o Не съм имал този проблем 

2. Можете ли все още да понасяте 
високи или ниски температури в 
резултат на вашата булозна 
дерматоза? 

o Много съм чувствителен към промените в 
температурата 

o Понякога съм чувствителен към промените в 
температурата 

o В редки случаи съм чувствителен към промените в 
температурата  

o Не съм имал този проблем 
3. Налага ли се да вземате 

медикаментите за вашата булозна 
дерматоза в определено време? 

o Да: Крайно е неприятно – налага се да си променя 
часовете за хранене и/или режима на сън  

o Да: причинява ми леко неудобство 
o Да: но това не ми пречи 
o Не 

4. Взимате ли много лекарства за 
вашата булозна дерматоза?  

o Да, това е крайно неприятно 
o Да, доста е неудобно 
o Да, но това не ми пречи 
o Не 

5. Чувствате ли се подпухнали в 
резултат от лечението на вашата 
булозна дерматоза? 

o През цялото време 
o През повечето време 
o Понякога 
o Въобще не 

6. Лечението на вашата  булозна 
дерматоза създава ли ви 
затруднения при ходене? 

o През цялото време 
o През голяма част от времето 
o Понякога 
o Въобще не 

7. При лечението на вашата булозна 
дерматоза продължавате ли да 
мислите така бързо и ясно, както 
преди?  

o Не, това е крайно неприятно 
o Не, доста е неудобно 
o Не, но това не ми пречи 
o Да, нямам такъв проблем 

 

 
Моля, отбележете времето, което ви отне попълването на анкетата: ___ минути _____секунди 
 
Благодарим ви, че отделихте време за попълване на този въпросник 

8. Смятате ли, че лечението на 
вашата булозна дерматоза Ви 
отнема много време? 

o Да, това е крайно неприятно 
o Да, доста е неудобно 
o Да, но това не ми пречи 
o Не 

9. Притеснявате ли се от иглите и 
кръвните тестове, съпътстващи 
лечението на вашата булозна 
дерматоза? 

o Да, наистина мразя и се ужасявам от всяка игла 
o Да, не харесвам иглите 
o Да, понякога ме притесняват  
o Не, никога не се притеснявам от това 

10. Притеснявате ли се, че вашата 
булозна дерматоза ще се влоши, 
ако намалите дозите на 
медикаментите? 

o Да, притеснявам се за това през цялото време  
o Да, доста се притеснявам за това  
o Да, понякога се притеснявам за това  
o Не, никога не се притеснявам за това 

11. Притеснявате ли се, че лечението 
на вашата булозна дерматоза е 
опасно? 

o През цялото време се притеснявам от странични 
ефекти  

o Понякога се притеснявам от странични ефекти 
o Рядко се притеснявам от странични ефекти 
o Никога не се притеснявам за това   

12. Чувствате ли се уморен и отпуснат 
в резултат от лечението на вашата 
булозна дерматоза? 

o През цялото време 
o През голямата част от времето 
o Понякога 
o Въобще не 

13. Притеснявате ли се от заразяване 
(с грип и др.) поради понижен 
имунитет в резултат от лечението 
на вашата булозна дерматоза? 

o Да, притеснявам се за това през цялото време  
o Да, доста се притеснявам за това  
o Да, понякога се притеснявам за това  
o Не, никога не се притеснявам за това 

14. В резултат от лечението на 
вашата булозна дерматоза 
престанали ли сте да се 
занимавате с много дейности, за 
да не виприлошее? 

o Да, вече не се занимавам с нито една от 
дейностите, които обичам 

o Да, не мога да се занимавам с много от 
дейностите, които обичам  

o Да, не мога да се занимавам с някои от 
дейностите, които обичам  

o Не, все още мога да правя всичко, което обичам  
15. Имате ли кошмари или неприятни 

спомени в резултат от лечението 
на вашата булозна дерматоза?  

o През цялото време 
o През голямата част от времето 
o Понякога 
o Въобще не 

16. Лечението на вашата булозна 
дерматоза отразява ли се на 
почивките ви? 

o Вече не мога да ходя на почивка – прекалено е 
уморително и неудобно  

o Ходенето на почивка е трудно  
o Ходенето на почивка е малко по-трудно от преди  
o Моята булозна дерматоза въобще не се отразява 

на ходенето ми на почивка  
17. Лечението на вашата булозна 

дерматоза причинява ли ви 
финансови затруднения? 

o Да, не мога да си позволя моето лечение 
o Да, трябваше да направя големи промени в 

разходите си 
o Да, трябваше да направя някои малки промени в 

разходите си  
o Не 
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