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Нехомогенност на капиляроскопските находки при прогресивна систмена склероза 

Въведение: Въпреки големия интерес към капиляроскопията при прогресивна системна 

склероза (ПСС), липсват проучвания относно наличието на комбинации от различни 

микроваскуларни находки на различните пръсти при пациенти с ПСС.  

Цел: Да се оцени хетерогенността на капиляроскопските промени при ПСС. 

Методи: Проучването включва анализ на капиляроскопските изображения при 40 

пациенти с ПСС, които бяха разделени в следните категории: "склеродермен" тип 

капиляроскопска находка  - "ранна", "активна", "късна" фаза, нормална находка и/или 

неспецифични промени. Данните бяха анализирани като се използва дескриптивна 

статистика и t test. 

Резултати: При 77% от пациентите се установи нехомогенност на капиляроскопските 

промени на пръстите на ръцете. Най-честите комбинации от капиляроскопски находки 

бяха “ранна+активна” фаза (n = 7), “активна+късна” phase (n=7), “активна” фаза+нормална 

находка и/или неспецифични промени (n=6), "ранна+активна” фаза в съчетание с нормална 

находка и/или неспецифични промени (n=4). Едновременното наличие на нормална 

находка и/или неспецифични промени и “късна” фаза капиляроскопски промени бе 

наблюдавано само в три случая. 

Заключение: Нехомогенността на капиляроскопските промени е честа находка при ПСС. 

Резутатите от проучването показват, че при ПСС може да се наблюдава едновременно 

наличие на комбинация от различни фази “склеродермен” тип капиляроскопски промени, 

както и наличие на съчетание между патологична находка и нормална капиляроскопска 

картина и/или неспецифични промени на различните пръсти. Феноменът на нехомогенност 

може да е резултат на комплексното действие на различни фактори като продължителност 

на заболяването, тежест на феномена на Raynaud, наличието на дигитални улцерации, 

локално действие на различни ангиогенни и ангиостатични фактори, постепенен преход на 

една фаза в друга като резултат от постепенната прогресия на микроангиопатията поради 

голямата площ на капилярите, както и да е резултат на прилаганото лечение.  
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Мозаична капиляроскопска находка при прогресивна системна склероза 

Представя се случай на 67-годишна жена с трифазен феномен на Raynaud с давност 2 

години, която преди една година е диагностицирана с прогресивна системна склероза 

(ПСС) с ограничено кожно ангажиране на базата на наличие на оточни пръсти, 

положителни антинуклеарни антитела и антитела срещу Scl-70, начална белодробна 

фиброза. При капиляроскопия на нокътна гънка се наблюдава мозаичност на 

микроваскуларните промени с наличие на нормална находка, “склеродермен” тип 

капиляроскопска картина “ранна” фаза (с наличие на единични гигантски капиляри и 

хеморагии, запазено подреждане на капилярите), както и наличие на “склеродермен” тип 

капиляроскопска картина “активна” фаза  (с наличие на множество гигантски капиляри и 

хеморагии и умерено нарушение в подреждането). Капиляроскопията е утвърдена 

неинвазивна образна методика за оценка на капилярите в зоната на нокътната гънка, с 

която се установяват диагностични промени в капилярите при мнозинството от пациентите 

с ПСС. Патологичната капиляроскопска находка е включена в актуалните 

класификационни критерии за заболяването на Европейската и Американската съсловни 

ревматологични организации - EULAR/ACR (European League Against 

Rheumatism/American College of Rheumatology) (2013). Генерализираната микроангиопатия 

е основна находка при ПСС, но се наблюдават разлики в нейната тежест в различните 

тъкани, понякога дори и в съседни зони на един орган. Тъй като патологичната 

“склеродермен” тип капиляроскопска находка е диагностична в клиничен контекст, 

представения случай на мозаичност на капиляроскопските промени потвърждава 

необходимостта от изследването на всички осем пръста двустранно (с изключение на 

палците поради лошата видимост), за да се установят всички налични микроваскуларни 

находки и да се постигне максимална диагностична прецизност.  
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“Склеродермо-подобен” тип капиляроскопски промени при различни 

ревматични заболявания 

Van Roon и съавтори (2019) установяват „склеродермен“ тип капиляроскопски промени 

при 88% от случаите с прогресивна системна склероза (ПСС) (35/40), при 17% от 

изследваните пациенти със системен лупус еритематозус (СЛЕ) (5/30) и при 13% от 

болните с ревматоиден артрит (РА) (2/15).  

Данните от различни проучвания относно честотата на „склеродермо-подобния“ тип 

капиляроскопски промени варира при различни ревматични заболявания. Има вариации и 

в интерпретацията на находките между различните експертни групи. При СЛЕ 

установената честота на “склеродермо-подобния” тип микроангиопатия е между 2 и 15% В 

ревматологията преобладава схващането, че наличието на такъв тип промени е проява на 

субклинично припокриване с ПСС, както и че е налице асоциация с положително анти-

RNP антитяло. В собствено проучване от 2013 г. бе установено, че „склеродермо-подобен“ 

тип капиляроскопски промени, може да се наблюдава без наличие на припокриване със 

склеродермия и без корелация с наличие на анти-RNP антитяло. Подобни са резултатите 

van Roon AM и колектив (2019), които също не установяват припокриване с ПСС на 

пациентите с ПСС и капиляроскопски данни за “склеродермо-подобен” тип 

микроангиопатия. В собствени капиляроскопски проучвания от 2012г. “склеродермо-

подобен” тип капиляроскопски промени бяха установени при болни с ревматоиден артрит 

(РА) и периферен съдов синдром, което се потвърждава по-късно и от други изследователи 

(Rajaei и съавтори, van Roon и колектив).  

В заключение, нарастват доказателствата, че „склеродермо-подобния“ тип 

капиляроскопски промени не са специфични за ПСС и подобни микроваскуларни 

патологични находки могат да се наблюдават и при пациенти със СЛЕ и  РА с периферен 

съдов синдром, но без данни за синдром на припокриване. Налице е асоциация с наличие 

на периферен съдов синдром и васкулит на пръстите на ръцете. 
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Капиляроскопски находки при системен лупус еритематозус с кожни лезии по 

пръстите на ръцете 

Въпросът относно капиляроскопските находки при кожен лупус и при 

системен лупус еритематозус (СЛЕ) с наличие на кожни лезии не е достатъчно 

проучен.  В проучването на Monfort и съавт. е установено наличие на “склеродермо-

подобен” тип капиляроскопски промени сигнификантно по-често при случаите с 

кожен лупус и наличие на кожни лезии по пръстите на ръцете в сравнение със 
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случаите без промени по пръстите на ръцете. Тези наблюдения са от значителен 

интерес и са аналогични на капиляроскопските находки при СЛЕ, които също 

корелират с наличие на васкулит на пръстите на ръцете респ. по-често се 

установяват капиляроскопски данни за микроангиопатия/“склеродермо-подобен” 

тип капиляроскопски промени. В собствено проучване, васкулит на пръстите на 

ръцете с наличие на еритем в зоната на нокътните гънти, макули и петехии по 

пръстите бе наблюдаван в три случая, в два от които бе налице “склеродермо-

подобен” тип капиляроскопски промени. Интересен е фактът, че при клиничен 

случай на  СЛЕ с перниони на пръстите на ръцете, “склеродермо-подобен” тип 

капиляроскопска картина бе установена и при дебюта на заболяването. Тези 

наблюдения водят да заключението, че наличие на клинични данни за съдова 

патология на пръстите на ръцете се асоциира в голяма степен със “склеродермо-

подобен” тип  капиляроскопска картина, както при кожен, така и при системен 

лупус. Кожните лезии в тези случаи са израз на васкулит на малките съдове, който 

се установява при провеждане на капиляроскопия и в зоната на нокътната гънка. 

Въпреки че в периода на началните капиляроскопски проучвания при СЛЕ, 

наличието на “склеродермо-подобен” тип капиляроскопска картина се е свързвала с 

наличие анти-U1-RNP антитяло и със субклинично припокриване със 

склеродермия, понастоящем е известно, че капиляроскопски данни за 

микроангиопатия могат да са налице при болни със СЛЕ без наличие на анти-RNP 

антитела и без прояви на синдром на припокриване.  
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Капиляроскопски признаци на микроангиопатия при пациенти с ревматоиден 

артрит и периферен съдов синдром 

 

В статията са анализирани капиляроскопските промени при пациенти с 

ревматоиден артрит (РА) и периферен съдов синдром. Според част от проучванията 

“склеродермо-подобен” тип капиляроскопска картина не се наблюдава при РА. В 

собствено проучване “склеродермо-подобен” тип капиляроскопски промени бяха 

установени при 14.5% от болните с РА, в т.ч. при пациенти с вторичен васкулит на 

периферни съдове, без данни за системен васкулит и с вторичен ФР. Подобни са 

данните на Rajaei и колектив, които намират микроангиопатия тип “склеродермо-

подобен” тип с честота 20.9%. Последващ анализ на степента на микроваскуларна 

патология при пациенти с РА и микроангиопатия показа наличие на промени тип 

“ранна” фаза, както и специфична за заболяването находка “авансирали 

микроваскуларни промени с неоангиогенеза”, при която се установява умерена 

деваскуларизация, леко нарушение в подреждането, единични гигантски капиляри 

и неоангиогенеза, което е в подкрепа на наличие на специфична микроваскуларна 

патология при РА, която се установява в ниска честота при пациентите с периферен 

съдов синдром.   
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Капиляроскопия на нокътна гънка на пръстите на ръцете и стъпълата – вариации на 

нормата 

Въведение: Капиляроскопията е единственият метод за морфологичен анализ на 

капилярите в зоната на нокътната гънка. Литературните данни относно капиляроскопската 

находка при здрави лица са оскъдни. 

Цел: Да се изследват и сравнят капиляроскопските находки на пръстите на ръцете и 

стъпалата при здрави лица.  

Материали и методи: В проучването са включени 22 здрави лица. Капиляроскопското 

изследване е проведено с видеокапиляроскоп Videocap 3.0 (DS Medica). Критерии за 

изключване от проучването са анамнеза за вазоспазъм, наличие на установено заболяване, 

прием на медикаменти, наличие на артериална хипертония при родственик от първа 

степен, наднормено тегло или затлъстяване (body mass index > 25kg/m2), наличие на 

артериална или венозна недостатъчност на долни крайници. 

Резултати: Лоша видимост на капилярите в зоната на нокътната гънка се устонови 

сигнификантно по-често на пръстите на стъпалата (22.7%, 5/22) в сравнение с пръстите на 

ръцете (0/22). Леко нарушение в подреждането и ориентацията на капилярите се 

наблюдава сигнификантно по-често на пръстите на стъпалата (31.8%, 7/22) в сравнение с 

пръстите на ръцете (9%, 2/22), (p<0.05). Средният диаметър на артериалното 

(0.012±0.002мм) и венозното рамо (0.017±0.002мм) на пръстите на стъпалата не се 

различават сигнификантно спрямо съответните параметри на пръстите на ръцете 

(0.013±0.002мм за артериалното рамо, p=0.46 и 0.018±0.002мм за венозното рамо, p=0.25). 

Средната капилярна плътност също не се различава сигнификантно на пръстите на ръцете 

и стъпалата. Установи се по-малка средна дължина на къпилярите на пръстите на 

стъпалата (0.165±0.096мм) в сравнение с пръстите на ръцете (0.220±0.079мм), но разликата 

не бе статистически значима (p=0.37). Значително по-често на пръстите на стъпалата се 

наблюдаваха нагънати капиляри (12/22) в сравнение с пръстите на ръцете (6/22, χ2=6.769, 

p<0.05). Къси капилярни бримки (дължина<100µm) се наблюдаваха значително по-често 

на пръстите на стъпалата (11/22 – пръсти на стъпалата, 1/22 – пръсти на ръцете, χ2=14.666, 

p<0.05). 

Заключение: Капиляроскопското изследване на пръстите на стъпалата при здрави лица 

показва някои различия в сравнение с пръстите на ръцете като по-често наличие на лоша 



видимост, леко нарушение в подреждането, къси капилярни бримки, нагънати капиляри. 

Тези находки може да се в контекста на по-голямата дебелина на епидермиса на пръстите 

на стъпалата и по-високо капилярно налягане като ефект на гравитацията. Стойностите на 

основнте капиляроскопски параметри като капилярни диаметри и капилярна плътност не 

се различават сигнификантно на пръстите на ръцете и стъпалата.  
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Капиляроскопия на нокътна гънка практически насоки за ревматологичната 

практика 

 Капиляроскопията на нокътна гънка набира все по-голяма популярност в 

ревматологията през последните години основно поради високия си диагностичен 

потенциал при прогресивна системна склероза (ПСС). Характерните за 

заболяването микроваскуларни промени (“склеродермен” тип) капиляроскопска 

картина се явява рано в хода на заболяването и по този начин капиляроскопията 

дава възможност за ранна, много ранна диагноза и дори за предиагностициране на 

склеродермията.  

Нормалната капиляроскопска находка на пръстите на ръцете при здрави 

лица се характеризира с наличието на 1-3 капилярни бримки в една дермална 

папила с форма на фиба за коса и ориентирани успоредно една спрямо друга. 

Диаметърът на капилярите е хомогенен като съотношението между венозното и 

артериалното рамо е 1.5-1.2:1. Нормалната форма на капилярните бримки 

наподобява фиба за коса или обърната латинска буква U. При здрави лица в норма 

се установяват различни минимални морфологични вариации като нагънати, 

пресечени капиляри, за които в научната литература са използвани в различни 

проучвания вариращи дефиниции. Dolezalova и съавт. определят като нагънати 

капиляри, тези микросъдове, чиито рамена са нагънати, криволичещи и се пресичат 

помежду си. Sander и сътр. дефинират като нагънати тези капиляри, чиито рамена 

се пресичат помежду си поне на две места. В тази връзка с цел стандартизиране на 

терминологията, групата към EULAR за изучаване на микроциркулацията предлага 

унифициране на различните морфологични варианти на капилярите. Като нагънати 

са определени капиляри, чиито рамена криволичат, но не се пресичат, а като 

пресечени, микросъдове, чиито артериално и венозно рамо се пресичат на едно или 

две места. Нагънатите и пресечените капиляри са варианти на нормалната 

капиляроскопска морфология. Капилярите са перпендикуларни на хоризонталната 

линия минаваща през епонихиума. Субпапиларният плексус е нормална анатомична 

структура, която се визуализира в около 30% от случаите при здрави лица. Като 

дилатирани се дефинират капиляри, чиито артериално рамо е по-широко от 0.015мм 



(=15μm) или венозно рамо с диаметър над 0.020мм (=20μm). Капиляри с диаметър 

на апикалната бримка, на артериалното или венозното рамо над 0.050мм (=50μm) се 

дефинират като гигантски. Някои автори измерват също общата ширина на 

капиляра (външен капилярен диаметър), който представлява дистанцията между 

външните граници на артериалното и венозното рамо. Външният капилярен 

диаметър се измерва в най-широката част на капилярната бримка. Bukhari и сътр. 

считат за съществено измерване на общата ширина на капилярите, тъй като в част 

от случаите артериалното, венозното рамо и апикалната бримка е трудно да бъдат 

оценени поради неясни очертания, нагъване и в тази връзка капилярите с най-

изразени промени в морфологията често се изключват от анализ. От друга страна 

общата ширина на капилярите (външен капилярен диаметър) може да бъде 

повлияна от промени в структурата на капилярната бримка, която невинаги е 

правилна с форма на фиба за коса и зависи от нивото избрано от изследователя за 

провеждане на измерването. Тя включва в себе си и вътрешния капилярен 

диаметър, който представлява дистанцията между капилярните рамена и в този 

смисъл не е “истински” съдов диаметър. В тази връзка общата ширина на 

капилярите следва да се счита за капиляроскопски параметър с вторично значение. 

Най-ранният признак за микроангиопатия при ревматични заболяване е появата на 

гигантски капиляри, чието долавяне е възможно посредством измерване на 

диаметъра на капилярите на различни нива (артериално, венозно и апикална част) 

т.е. на “истинските” съдови диаметри. Дължината на капилярите представлява 

дистанцията между видимата основа на капилярите или от тяхното начало от 

субпапиларния плексус до апикалната бримка. Средната дължина на капилярите се 

изчислява като средна стойност между три добре видими капиляри с най-голяма 

дължина. Като удължени се дефинират капиляри с дължина над 300 µm. В 

зависимост от прозрачността на кожата видимостта на субпапиларния плексус 

варира респ. налице е вариация във видимата дължина на капилярите. В тази връзка 

дължината на капилярите може да се определи като капиляроскопски параметър с 

вторично значение. Средната капилярна плътност при здрави лица варира между 7 

и 16 капиляра за мм. Аваскуларните зони се дефинират като дистанция между два 

съседни капиляри над 0.5мм (=500µm) в дисталната редица или над 0.3мм (300µm) 



в проксимална редица. В случаите със значителни структурни промени с наличие 

на гигантски капиляри, неоангиогенеза, на зрително поле в зоната на нокътната 

гънка се наблюдават редуциран брой капилярни бримки. В тази връзка, 

деваскуларизацията може алтернативно да бъде дефинирана като намалена 

капилярна плътност под долната граница на нормата, която е 7 капиляра за мм, 

респ. ≤ 6 капиляра/мм. Хеморагиите са екстракапилярни находки, чиито цвят 

варира от червено-виолетов до кафяв в зависимост от давността на образуване. Те 

могат да бъдат класифицирани в следните категории по-малко от 2 точковидни 

хеморагии на пръст, повече от 2 точковидни хеморагии на пръст, перикапилярни и 

конфлуиращи хеморагии. Перикапилярните хеморагии са ясно свързани с 

капилярите, от които произхождат. Неоангиогенезата се характеризира с наличие на 

капилярни разклонения, храстовидни капиляри, които са израз на неефективния 

опит за съдово въздтановяване в контекста на тъканна хипоксия.    
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Документиране на параметрите на провеждане на капиляросокопското изследване 

при ревматични заболявания в клинични проучвания – систематичен обзор и Делфи 

консенсус 

Цел: Детайлите, които се описват при капиляроскопско изследване варират при 

различните проучвания, което затруднява интерпретирането и сравняването на 

резултатите. Цел на настоящото проучване бе постигане на консенсус относно 

документиране на стандартите за провеждане на капиляроскопското изследване и 

създаване на примерен панел за документиране на капиляроскопските параметри. 

Методи: На базата на систематичен обзор върху посочената тема бяха предложени 

параметри, които да бъдат документирани, след което се проведе тристепенният уеб-

базиран Делфи консенсус относно минималните стандарти за методологията на 

капиляроскопското изследване.  В консенсуса взеха участие членове на групата към 

EULAR за изучаване на микроциркулацията и на консорциума за провеждане на клинични 

проучвания при склеродермия.  

Резултати: В систематичния обзор бяха включени 319 статии и бяха селектирани и 

предложени за оценка по Делфи метода 46 заключения. В приемането на консенсуса взеха 

участие 80 участници от 31 държави, включително Австралия и страни в Азия, Европа, 

Северна Америка и Южна Америка. Съгласие бе постигнато по заключения от три 



основни области: подготовка на пациента за капиляроскопско изследване (15 заключения), 

описание на техниката (n=5) и други подробности за проведеното изследване (n=13). 

Заключение: Въз основа на събраните доказателства се установи, че описанието на 

методологията на провеждане на капиляроскопското изследване е хетерогенно и 

значително варира по няколко характеристики в анализираните проучвания.  На базата на 

Делфи метода с международно участие бе приет панел от 33 заключения, който цели да 

осигури насоки и да подобри стандартизиране на методологията на капиляроскопското 

изследване в бъдещи клинични проучвания. 
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Капиляроскопия при прогресивна системна склероза – актуално състояние на 

проблема: развиващото се познание за капиляроскопските промени при 

склеродермия 

Капиляроскопията е уникален метод за морфологична оценка на капилярите в зоната на 

нокътната гънка, която играе ключова роля за ранната диагноза на прогресивната системна 

склероза (ПСС). Първото описание на патологичната капиляроскопска находка при ПСС е 

направено от Brown и O’Leary през 1925г. Няколко десетилетия по-късно патологичната 

капиляроскопска картина при ПСС е валидирана и утврдена като диагностичен критерий в 

актуалните класификационни критерии за заболяването на  EULAR/ACR (2013). 

Настоящата статия обобщава развиващото се познание за капиляроскопската находка при 

ПСС. Първоначално, Maricq и сътр. предлагат разграничаването на две основни категории 

на капиляроскопските промени при ПСС “активна” и “бавна” фаза. Описанието и 

терминологията на тези две фази предполагат наличието на корелация с активността на 

заболяването и неговата прогресия. В по-късно предложената класификация от Cutolo и 

съавт. се въвеждат три фази на капиляроскопските промени, които  се означават като 

“ранна”, “активна” и “късна” фаза и се явяват последователно в хода на болестта, с което 

се подчертава тяхната връзка с давността на заболяването. Съвременното познание за 

микроваскуларните промени при ПСС свързва капиляроскопската находка, както с 

давността, така и с активността на заболяването. Становището относно асоциацията на 

капиляроскопските находки при ПСС с формата на клинично ангажиране и с активността 

на заболяването не е хомогенно. Това вероятно се дължи на факта, че фазово променящите 

се микроваскуларни промени при ПСС са почти универсална находка и не са специфични 

за определена клинична форма на заболяването. В тази връзка, вероятно скоростта на 

прогресия на микроваскуларните промени е решаващ индикатор за активност, като в 

случаите с бърза прогресия на капиляроскопските промени е налице активност на 

заболяавнето. Интересен е фактът, че съдово “възстановяване” е наблюдавано след 

лечение с имуносупресори, хемопоетични стволови клетки и ендотелин рецепторния 

блокер – бозентан . Развиващото се познание относно капиляроскопските промени при 

ПСС ще разшири приложението на методиката от основно диагностично средство към 

метод, който се използва за оценка на активността на зоболяването, прогнозата и 

терапевтичния отговор.  
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Капиляроскопия във и извън спектъра на системните заболявания на 

съединителната тъкан 

Капиляроскопията е неинвазивен инструментален метод за морфологичен анализ на 

капилярите в зоната на нокътната гънка. В ревматологията капиляроскопията е метод на 

избор за диференциране на първичен от вторичен феномен на Raynaud (ФР) при системни 

ревматични заболявания. ФР е чест диагностичен проблем в ревматологията. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambova%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28641551
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Дефинирането на точна диагноза е предпоставка за избор на подходящ терапевтичен план. 

Поради това капиляроскопията е с ключово значение в ежедневната ревматологична 

практика и понастоящем към нея има нарастващ интерес. В ревматологията се установяват 

специфични капиляроскопските промени при прогресивна системна склероза (ПСС). 

Поради високата честота на микроваскуларните промени при склеродермията, както и 

тяхната ранна поява, те се използват за ранна и много ранна диагноза на заболяването. 

Понастоящем, "склеродермният" тип капиляроскопска картина е определен и като 

диагностичен критерий в новите класификационни критерии за ПСС на EULAR/ACR 

заедно със специфичните за заболяването автоантитела, ФР, наличието на телеангиектазии 

и други клинични симптоми. Капиляроскопските промени при други системни 

заболявания на съединителната тъкан и при различни ревматично-подобни състояния като 

stiff-hand синдрома при захарен диабет и паранеопластични синдроми следва да бъдат 

внимателно анализирани с оглед прецизна диагноза и деференциална диагноза.  
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Капиляроскопска картина при първична фибромиалгия 

Въведение: Въпреки че феноменът на Raynaud (ФР) се наблюдава при значителна част от 

случаите с първична фибромиалгия, данните относно капиляроскопските промени са 

оскъдни.  

Цел на настоящото проучване е да се анализират капиляроскопските промени при 

първична фибромиалгия.  

Пациенти и методи: В проучването са включени 26 болни с първична фибромиалгия (25 

жени и 1 мъж) на средна възраст 55±10 години. Като контролна група са изследвани 31 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28595537/


пациенти с първичен ФР и 35 здрави контроли. Капиляроскопското изследване е 

проведено с видеокапиляроскоп Videocap 3.0 (DS Medica), увеличение 200x и са 

анализирани основни капиляроскопски параметри, както следва: подреждане, форма на 

капилярите, среден капилярен диаметър и дължина, средна капилярна плътност, видимост 

на субпапиларния плексус, наличие на аваскуларни зони, микрохеморагии и 

неоангиогенеза.  

Резултати: ФР бе налице при 65% (17/26) от болните с първична фибромиалгия. При 

капиляроскопско изследване, най-честата находка бе наличието на дилатирани капиляри 

при  85% (22/26) от случаите, както при случаи със, така и без наличие на ФР. 

Капилярните диаметри при наличие на ФР бяха сигнификатно по-високи. Признаци за 

микроангиопатия характерни за системните заболявания на съединителната тъкан не бяха 

наблюдавани при болните с първична фибромиалгия. Аналогични промени – наличие на 

дилатирани капиляри се установиха и при 96.6 % (29/30) от случаите с първичен ФР. 

Заключение: В настоящото проучване, най-честата капиляроскопска находка при първична 

фибромиалгия бе наличието на дилатирани капиляри аналогично на наблюдаваните 

промени при първичен ФР. Капиляроскопски признаци за микроангиопатия характерни за 

системните заболявания на съединителната тъкан не бяха установени при първична 

фибромиалгия.  
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Място на капиляроскопията сред инструменталните методики за оценка на 

периферни исхемични синдроми в ревматологияга 

Микро- и макроваскуларната патология е честа находка при ревматични заболявания. 

Вторичният феномен на Raynaud (РФ) е един от най-честите симптоми при прогресивна 

системна склероза и редица други системни автоимунни заболявания и включва широка 

гама от заболявания в диференциална диагноза. ФР трябва да бъде отдиференциран също 

от други периферни съдови синдроми като тромбоза, емболия, някои от които протичат с 



картината на “синдрома на синия пръст/blue toe syndrome”. Настоящият обзор разглежда 

инструменталните методики за оценка на периферни съдове. Капиляроскопията на 

нокътна гънка е единственият инструментален метод за марфологичен анализ на 

капилярите в тази зона. Лазер-доплер флоуметрията и лазер-доплер изобразяването са 

методи за функционална оценка на микроциркулацията, докато термографията и 

плетизмографията оценяват кръвотока, както в микроциркулацията, така и в периферните 

артерии. Чрез доплер ехография и ангиография се изобразяват периферните артерии. 

Изборът на най-подходящият инструментален метод се зависи от клиничната картина. 

Капиляроскопията играе основна роля в диференциалната диагноза между първичен и 

вторичен ФР. В ревматологията, капиляроскопските промени при прогресивна системна 

склероза са диагностични. Появата на патологична капиляроскопска картина е с висока 

предсказваща стойност за развитие на системно заболяване на съединителната тъкан, 

която е по-висока в сравнение с предсказващата стойност на положителната проба за 

антинуклеарни антитела. В случаите на периферна исхемия с остро начало, клинични 

данни за критична исхемия, едностранно ангажиране и засягане на долен крайник, 

методики на избор в диагностичния процес са доплер ехографията и ангиографията. Най-

чести причини за такива клинични прояви в ревматологичната практика са случаите с 

антифосфолипиден синдром, имитаторите на васкулитите като атеросклероза с развитие на 

холестеролови емболи, неоплазми.  
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Капиляроскопска картина при системен лупус еритематозус и недиференцирано 

заболяване на съединителната тъкан: какво още имаме да учим? 

В ревматологията характерни капиляроскопски промени се установяват при прогресивна 

системна склероза (ПСС), т. нар. „склеродермен“ тип. Капиляроскопската картина при 

системен лупус еритематозус (СЛЕ) е по-малко специфична и включва широк спектър от 

микроваскуларни промени - „СЛЕ“ – тип капиляроскопска картина, неспецифични 

промени и в малък процент от случаите „склеродермо-подобен“ тип капиляроскопска 

находка. Последният тип микроваскуларни промени към момента се свързва с 

потенциално субклинично припокриване с ПСС. Различни капиляроскопски находки са 

наблюдавани при пациентите с недиференцирано заболяване на съединителната тъкан 

(НЗСТ). Цел на настоящото проучване е оценка на капиляроскопските промени при СЛЕ и 

НЗСТ. Бяха включени пациенти от следните групи: 30 пациенти със СЛЕ (средна 

възраст 49 ± 15.4 години) и 31 пациенти с НЗСТ (средна възраст 50 ± 17 години; 30 женски 

и 1 мъжки). 34 здрави доброволци, които не се различаваха по пол и възраст от пациентите 

бяха изследвани като контролна група. Капиляроскопията на нокътна гънка беше 

извършена с помощта на видеокапиляроскоп Videocap 3.0 (DS Medica). 

Капиляроскопските находки бяха анализирани в съчетание с клиничните и лабораторни 

данни на пациентите. При капиляроскопско изследване, най-честите капиляроскопски 

промени при пациенти със СЛЕ бяха наличието на удължени капиляри в 43 % от случаите 

(13/30), повишена нагънатост в 70 % (21/30) и проминиращ субпапиларен плексус в 60 % 

(18/30) от пациентите. При 80 % (24/30) от болните със СЛЕ бяха наблюдавани разширени 

капиляри; в 6.6 % (2/30) гигантски капилярни бримки; и при 16.6 % (5/30) - хеморагии. 

При 50 % от пациентите от тази група бяха установени „СЛЕ“ тип капиляроскопска 



картина, в 30 % (9/30) от случаите - „неспецифични промени “, при 6.6 % (2/30) – нормална 

находка и при 13.3 % (4/30) - „склеродермо-подобен ” тип капиляроскопска находка. 

Положителен тест за общи АНА се установи при 73.3 % (11/15) от пациентите със „СЛЕ“ 

тип капиляроскопски промени. При всички пациенти със  „склеродермо-подобен“ 

капиляроскопска находка се установиха положителни автоантитела във висок титър, без 

признаци за припокриване с други системни заболявания на съединителната тъкан (СЗСТ). 

При двама от четиримата болни с такива капиляроскопски промени бе налице васкулит на 

периферни съдове и в другите два случаи – вторичен феномен на Raynaud (ФР) и висока 

имунологична активност. „Склеродермо-подобен“ тип капиляроскопска картина бе 

наблюдавана и при 38 % (12/31) от пациентите с НЗСТ. В 51 % (16/31) от болните в тази 

група бяха налице „неспецифични“ капиляроскопски промени. За оценка на 

прогностичната стойност на капиляроскопската находка за развитието на определено 

ревматично заболяване при пациентите с НЗСТ е необходим по-продължителен период на 

проследяване. При пациенти със СЛЕ е установено, че капиляроскопията разкрива 

промени и при отсъствие на ФР. Резултатите от настоящото проучване показват наличието 

на корелацията между капиляроскопските промени и имунологичния профил. 

„Склеродермо-подобен“ тип капиляроскопска картина може да се наблюдава в контекста 

на активен васкулит на периферните съдове, както и при пациенти със вторичeн ФР и 

висока имунологична активност и не е индикатор за синдром на припокриване с друго 

СЗСТ. Капиляроскопските находки при НЗСТ са хетерогенни. Потенциалът на 

капиляроскопията за определяне на прогнозата и НЗСТ предстои да бъде оценен в бъдещи 

проучвания с дългосрочно проследяване.  
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Капиляроскопска картина при възпалителни ставни заболявания 

Въведение: Литературните данни относно ролята на капиляроскопията на нокътна гънка 

при възпалителни ставни заболявания са ограничени. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22426123


Цели: Да се проучи ролята на капиляроскопията при възпалителни ставни заболявания - 

ревматоиден артрит (РА), псориатичен артрит (ПсА) и ранен артрит. 

Методи: В изследването са включени пациенти от следните групи: 62 пациенти с РА; 34 

пациенти с ПсА със засягане на ставите на ръцете; 9 жени с ранен артрит. 

Капиляроскопското изследване бе проведено с видеокапиляроскоп.  

Резултати: Феноменът на Raynaud (ФР) бе налице при 30.6% (19/62) от пациентите с РА, 

при 32.4% (11/34) от пациентите с ПсА и 44.4%, (4/9) от случаите с ранен артрит. Най -

често срещаните капиляроскопски промени при болните с РА бяха удължени капиляри в 

58% от случаите (36/62) и проминиращ субпапиларен плексус в 69% (43/62). Разширени 

капиляри бяха наблюдавани при 78.9% (15/19) от пациентите със вторичен ФР и 

в 62.8% (27/43) от тези без ФР. „Склеродермо-подобна“ капиляроскопска картина се 

установиха с ниска честота при пациентите с РА (14.5%/9/62). „Склеродермо-подобна“ 

капиляроскопска находка бе наблюдавана също при 11.1% от пациентите с ранен артрит 

(1/9). Ниската честота на тези промени при РА изисква пациентите с този тип 

микроваскуларна патология да бъдат проследявани във времето за развитието на друго 

системно ревматично заболяване, различно от възпалително ставно заболяване. При 

пациенти с ПсА бяха установени капиляри със специфични морфология (навита на кълбо 

крайна част) в 58.8% (20/34) от случаите. 

Заключение: Резултатите от настоящото проучване потвърждават необходимостта от 

включване на капиляроскопията в диагностичния алгоритъм при пациенти с възпалителни 

ставни заболявания. 
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Капиляроскопията на пръстите на стъпалата не долавя “склеродермния” тип 

капиляроскопски промени 

Публикацията на Batticciotto и съавт. относно капиляроскопските промени на стъпалата 

при прогресивна системна склероза (ПСС) е от значителен интерес и важност за 

ревматолозите поради високата честота на специфичната “склеродермен” тип 

капиляроскопската картина на ръцете при болните с изявена склеродермия, която варира 

най-често от 70% до 93%. “Склеродермният” тип капиляроскопски промени се 

характеризират с наличието на гигантски капиляри, хеморагии, аваскуларни зони и 

неоангиогенеза и в зависимост от степента на микроваскуларните промени могат да бъдат 

класифицирани в три фази: “ранна”, “активна” и “късна” (Cutolo, 2000).  “Ранната” фаза се 

характеризира с наличието на дилатирани, единични гигантски капиляри и хеморагии, без 

загуба на капиляри. По време на ”активната” фаза има голям брой гигантски капиляри и 

хеморагии, умерена деваскуларизация и нарушение в подреждането, наличие на 

перикапилярен оток. ”Късната” фаза се отличава с наличие на авансирала загуба на 

капиляри с обширни аваскуларни зони, наличие на храстовидни и разклонени капиляри, с 

наблюдение на повече от една капилярна бримка в една дермална папила, което е 

морфологичния субстрат на дефектната неоангиогенеза. Регистриране наличието на 

“склеродермен” тип капиляроскопски промени подобрява възможностите за ранна 

диагноза. През 2001г. Le Roy и Medsger предлагат критерии за ранна диагноза на 

склеродермията, според които при наличие на ”склеродермен” тип капиляроскопска 

картина и/или специфични за заболяването автоантитела при пациенти с прояви на 

феномен на Raynaud (ФР) се поставя диагнозата “пресклеродерма” или ограничена форма 

на ПСС дори при липса на други прояви на заболяването. Въпреки че пациентите с ПСС 

често имат прояви на ФР и на стъпалата, капиляроскопия на пръстите на стъпалата не се 

прилага рутинно в клиничната практика. При 100 болни с ПСС наблюдавани за 

продължителен период (от 1 до 28 години, средно 7 години) La Montagna и сътр. 

установяват наличие на ФР на пръстите на стъпала в 90% от случаите и при 100% от 

болните на пръстите на ръцете. Докато всички пациенти са имали прояви на ФР на 

пръстите на ръцете при първоначалната консултация, то ФР на пръстите на стъпалата е 

бил начален симптом в 43% от случаите, а при останалите 47% ФР на пръстите на 



стъпалата се е явил в периода на проследяване. В собствено проучване при 36 болни с 

ПСС, ФР на пръстите на стъпалата бе налице в 94.4% от болните (34/36)  спрямо 100% 

честота на ФР на пръстите на ръцете (p>0.05). В допълнение, бе установена значително по-

ниска честота на дигиталните улцерации на пръстите на стъпалата и по-нисък кожен скор 

в сравнение с ръцете (p<0.05). Специфичната за заболяването “склеродермен” тип 

капиляроскопска картина бе наблюдавана сигнификантно по-рядко на стъпалата  (66.7%, 

24/36) l в сравнение с ръцете (97.2%, 35/36), (p<0.05). Всички ключови капиляроскопски 

параметри, които са маркери за микроангиопатия като наличието на гигантски капиляри, 

хеморагии, аваскуларни зони и неоангиогенеза бяха наблюдавани и на пръстите на 

стъпалата, макар и сигнификантно по-рядко в сравнение с пръстите на ръцете. Предвид 

гореизложеното, потвърждаваме наблюденията на Batticciotto и съавт., че 

микроваскуларни промени при склеродермия се установяват с по-ниска честота на 

пръстите на стъпалата в сравнение с ръцете, въпреки че честотата на клинично ангажиране 

на стъпалата е висока. Най-ниска бе честотата на хеморагиите и гигантските капиляри на 

пръстите на стъпалата  (8%, 3/36 честота на хеморагиите спрямо 58.3%, 21/36 на пръстите 

на ръцете; 30.6%, 11/36 честота на гигантските капиляри спрямо 77.7%, 28/36 на пръстите 

на ръцете, p<0.05). Batticciotto и сътр. не наблюдават хеморагии на пръстите на стъпалата, 

а гигантски капиляри намират в единствен случай. Възможно обяснение на тези 

наблюдения е липсата на проследяване на пациентите. Като се има предвид фактът, че 

ангажирането на стъпалата обичайно се случва по-късно в еволюцията на заболяването, 

докато ФР на пръстите на ръцете е най-чест начален симптом на склеродермията, който 

при значителна част от болните предшества останалите прояви на заболяването с години, 

би могло да се предположи, че микроваскуларна патология на пръстите на стъпалата може 

да се установи в хода на проследяване на болните във времето. Средната продължителност 

на заболяването в изследваната от нас група болни с ПСС и капиляроскопски данни за 

микроангиопатия на пръстите на стъпалата бе 10.98±7.35 години, която бе по-голяма в 

сравнение с болните с нормална находка или неспецифични промени (9.21±7.16 години), 

макар че разликата не беше статистически значима), (p>0.05). Интересен е факът, че 

специфичният “склеродермен” тип капиляроскопска картина на пръстите на стъпалата бе 

наблюдавана и  при случай, при който капиляроскопската находка на пръстите на ръцете 

не подлежеше на интерпретация поради наскоро направен маникюр и се наблюдаваха 



неясни очертания на капилярите и травматични хеморагии. Тези наблюдения показват, че 

капиляроскопското изследване на пръстите на стъпалата е от особена важност в 

селектирани случаи и следва да се има предвид в рутинната клинична практика.  
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Пулмонална артериална хипертония при прогресивна системна склероза 

Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) при прогресивна системна склероза (ПСС) е 

комплексен клиничен синдром, който е резултат от повишено съдово съпротивление в 

белодробното кръвообращение и в еволюция води до десностранна сърдечна 

недостатъчност. ПАХ е често усложнение при системните заболявания на съединителната 

тъкан, особено при ПСС и е с лоша прогноза при липса на навременно и адекватно 

лечение. На базата на новите познания за епидемиологията на ПАХ (при големи 



популации пациенти от базата данни на EUSTAR), както и за патофизиологията и новите 

възможности на кардио-васкуларната диагностика, в клиничната практика бяха утвърдени 

редица нови терапии. Сред тях са ендотелин-рецепторните блокери, инхибиторите на 

фосфодиестераза-5  и няколко други подхода, които целят подобряване на прогнозата при 

засегнатите пациенти.  
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Нови насоки в лечението на феномена на Raynaud 

Съвременните познания за патогенезата на феномена на Raynaud (ФР) води до нови насоки 

в лечението. Вазоспазъм без ендотелна увреда се счита, че е основният патогенетичен 

механизъм при първичния ФР. Докато патогенезата при вторичните форми на синдрома е 

свързана основно с ендотелна увреда. Цел на настоящия обзор е да се представят 

основните класове медикаменти, както и немедикаментозните средства за лечение на ФР. 

Дискутира се необходимостта от незабавна оценка и лечение на тежките форми на ФР с 

наличие на дигитални улцерации. Леките форми на първичен ФР могат да бъдат 

контролирани с немедикаментозни средства. Ако ефектът е недостатъчен като средство на 

първи избор се прилагат калциеви антагонисти. При тежки форми на вторичен ФР се 

прилагат интравенозен простациклин, ендотелин-рецепторни блокери и инхибитори на 

фосфодиестераза-5. Като бъдещи терапии се проучват алфа-2c-адренергичните блокери, 

инхибитори на протеин тирозин киназата и Rho киназа, както и калцитонин-ген свързания 

пептид.  
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Лечение на дигиталните улцерации при прогресивна системна склероза 

Дигиталните улцерации са чести и рецидивиращи усложнения при около половината от 

болните с прогресивна системна склероза (ПСС) като в 75% от случаите те се явяват през 

първите 5 години от началото на първите симптоми на склеродермията различни от 

феномена на Raynaud. Въпреки че има данни за успешното лечение на дигиталните 

улцерации при ПСС с ендотелин рецепторни блокери (бозентан, ситаксентан), липсват 

данни от рандомизирани контролирани клинични проучвания по отношение на лечение и 

превенция от развитие на дигитални улцерации. Това стимулира провеждане на  

проучванията RAPID-1 и RAPID-2. RAPID-1 включва 122 пациенти с дифузно и 

ограничено кожно ангажиране като 79 болни са получавали bosentan и 43 плацебо за 

период от 16 седмици. 67.1% от пациентите в групата лекувана с бозентан и 55.8% от 

случаите на плацебо са имали дигитални улцерации при започване на проучването. При 

лечението с бозентан е наблюдавано 48% намаление на броя на новите дигитални 

улцерации, особено при болните с дифузна форма на кожно ангажиране и при наличие 

множество дигитални улцерации.  Освен това, при лечението с бозентан e наблюдавано 

подобрение на функцията на ръката. В проучването RAPIDS-2 (Matucci-Cerinic и съавт.) са 

включени 41 центъра в Европа и Северна Америка. Проучването цели уточняване на 

детайли по отношение ефективността на бозентан за лечение и профилактика на дигитални 

улцерации при ПСС. Проучването включва 188 пациенти  лекувани с бозентан (n = 98) или 

плацебо (n = 90). Тук вклюващ критерий за разлика от RAPIDS-1 проучването е болните да 

са имали поне една дигитална улцерация. Освен това при RAPIDS-2 периодът на 

проследяване е по-дълъг (24 седмици) в сравнение с RAPIDS-1. Въпреки че инхибирането 

на ендотелин-1 не води до излекуване на дигиталните улцерации, случаите с нови 

исхемични лезии по пръстите на ръцете намаляват с 30% в групата на бозентан като 

ефектът е по-изразен при случаите с множество дигитални улцерации.  Основна странична 

реакция при лечението с бозентан e е повишаване на трансаминазите в 14% от случаите в 

проучването RAPIDS-1 и 12.5% при RAPIDS-2. Наблюдавани са също диария и периферен 

оток, както и тежки странични реакции като пневмония и камерна тахикардия в единични 

случаи. Резултатите от проучванията  RAPIDS-1 и RAPIDS-2 показват, че пациентите с 

ПСС развиват по-малко нови дигитални улцерации при лечение с ендотелиновия блокер 

bosentan в сравнение с плацебо. Тези наблюдения демонстрират ключовата роля на 



ендотелин в патофизиологията на дигиталните улцерации при ПСС и ефективността на 

блокeрите на ендотелиновите рецептори, по-специално на бозентан в терапевтичния 

алгоритъм при пациентите с ПСС, чието приложение е включено и в препоръките за 

лечение на заболяването на EULAR-EUSTAR. Резултатите от проучването RAPIDS-2 

следва да стимулират нови изследвани в областта, които оценяват не само ефекта по 

отношение на дигиталните улцерации, но също така приложение на комбинация от 

медикаменти, които подобряват общата прогноза при ПСС. 
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Б. РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 

ПУБЛИКУВАНИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ 

 

20. Lambova S, Müller-Ladner U. Are there discriminating features between 

“scleroderma” and ”scleroderma-like” pattern? Ann Rheum Dis. 2020; 
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Има ли диференциращи признаци между “склеродермния” и ”склеродермо-

подобен” тип капиляроскопска картина? 

 

Въведение: “Склеродермният” тип капиляроскопски промени са диагностични според 

класификационните критерии на  EULAR/ACR за прогресивна системна склероза (ПСС). В 

допълнение, има валидирана система за тяхното стадиране (от Cutolo и съавт.), според 

която те се класифицират в три фази:  “ранна”, ”активна” и ”късна”. “Склеродермо-

подобен” тип капиляроскопска картина може да се наблюдава и при редица други 

ревматични заболявания като дерматомиозит (ДМ), системен лупус еритематозус (СЛЕ), 

недиференцирано заболяване на съединителната тъкан, синдроми на припокриване, 

ревматоиден артрит (РА). 

Цел: Да се оцени наличието на “ранна”, “активна” и “късна” фаза микроваскуларни 

промени при “склеродермо-подобен” тип капиляроскопска находка при ревматични 

заболявания различни от склеродермията и да се анализира наличието на диференциращи 

признаци между “склеродермен” и “склеродермо-подобен” тип капиляроскопска картина.  

Методи: Бяха анализирани 544 капиляроскопски изображения с характеристики на 

“склеродермен” и “склеродермо-подобен” тип капиляроскопски промени, в т.ч. 405 

изображения от 42 болни с ПСС, 66 – от 4 пациенти с ДМ, 37 – от 9 болни с РА и 36  от 5 

случая със СЛЕ.  

Резултати: 30 от анализираните изображения от пациенти с ПСС бяха от “ранна” фаза, 284 

“активна” и 29 от “късна” фаза “склеродермен” тип микроангиопатия. При 62 от 

капиляросокпските изображения от пациенти с ПСС бе наблюдавана неоангиогенеза при 

характеристики на “активна” фаза, което може да се асоциира с наличие на преходна фаза 

“активна към късна” фаза. От 66 капиляроскопски изображения от пациенти с ДМ се 

наблюдава както класическа “активна” фаза (n=43), така и “активна фаза с неоангиогенеза” 

с гигантски капиляри и значително количество новосформирани разклонени, с атипична 

морфология микросъдове (n=23). “Ранна” и “късна” фаза “склеродермо-подобен” тип 

капиляроскопска картина не се установиха при ДМ. При “склеродермо-подобен” тип 

капиляроскопските изображения от пациенти със СЛЕ (n=36) бе установено наличие на 

“ранна” (n=3) и ”активна” фаза (n=29), както и “активна” фаза с неоангиогенеза (n=4). 

“Късна” фаза микроангиопатия не се наблюдава при СЛЕ. При капиляроскопските 



изображения от пациенти с РА (n=37) се наблюдава наличие на класическите “ранна” 

(n=11, 8/9 пациенти) и ”активна” фаза (n=3, 2 болни). При 23 от капиляроскопските 

изображения при РА се наблюдава “активна фаза с изразена неоангиогенеза” при наличие 

на леко нарушение в подреждането, умерена загуба на капиляри и единични гигантски 

капиляри.  

Заключение: В заключение,  “ранна” фаза “склеродермо-подобен” тип капиляроскопски 

промени се установиха и при други ревматични заболявания – СЛЕ и РА, но не и при ДМ. 

“Активна” фаза характерна за склеродермията се наблюдава при СЛЕ, РА и ДМ. При ДМ 

характерна находка е наличието на изразена неоангиогенеза. При РА може да се установи 

изразена неоангиогенеза в комбинация с умерена деваскуларизация и единични гигантски 

капиляри. Класическа “късна” фаза  “склеродермен” тип капиляроскопска картина не се 

установи при болни с други ревматични заболявания - СЛЕ, РА и ДМ. Резултатите от 

проучването са в подкрепа на наличие на отлики между “склеродермния” и ”склеродермо-

подобния” тип капиляроскопска картина, което може да е свързано с разлика в 

патогенезата на микроангиопатията.   
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Диагноза на първичния феномен на Raynaud и капиляроскопия 

Въведение: Феноменът на Raynaud (ФР) е клинична изява на обратим спазъм на малките 

периферни артерии и артериоли. ФР е често срещан в клиничната практика и се 

класифицира в две основни категории: първичен – при липса на подлежащо заболяване и 

вторичен ФР, когато е в контекста на друго основно заболяване. Диференциалната 

диагноза е от ключова важност за ревматологичната практика, защото първичният ФР е с 

благоприятна прогноза, докато вторичният ФР изисква прецизна диференциална диагноза 

и лечение. Диференцирането на първичните и вторичните форми на ФР се базира на 

клиничните прояви, лабораторните вкл. имунологични изследвания и капиляроскопската 

картина.  

Цел: Капиляроскопията на нокътна гънка е ключов инструментален метод за 

мониториране на пациентите с ФР поради високата предсказваща стойност на 

патологичната капиляроскопска находка за развитие на системно заболяване на 

съединителната тъкан. Пациентите с първичен ФР са с по-ранно начало на дебют на 

оплакванията (<30 години), липсват данни за подлежащо заболяване, не се развиват 

трофични промени и липсват капиляроскопски признаци за микроангиопатия.  

Резултати: В собствено проучване при 31 пациенти с първичен ФР бе установено наличие 

на сигнификантно по-широки диаметри на артериалното и венозното рамо в сравнение със 



здрави контроли при 96.6% от случаите. Средният диаметър на артериалното рамо 

(0.018±0.004мм) при първичен ФР бе сигнификантно по-висок спрямо съответните 

стойности при здрави лица (0.012±0.001мм, p<0.005). Средният диаметър на венозното 

рамо също бе сигнификантно по-широк при пациентите с първичен ФР (0.026±0.006мм 

спрямо 0.017±0.002мм при здрави индивиди, p<0.005).
 
Подобни са резултатите на Bukhari 

и съавт. (2000), които установяват по-широки диаметри на артериалното, венозното рамо и 

апикалната бримка в сравнение със здрави контроли при 15 пациенти с първичен ФР, но 

разликата не е статистически значима. Anderson и сътр. (2005) също измерват по-високи 

стойности на капилярните диаметри при 21 пациенти с първичен ФР в сравнение със 

здрави индивиди, но разликата е статистически значима само за артериалното рамо и 

апикалната бримка, но не и за венозното рамо.  

Заключение: Анализираните капиляроскопски проучвания показват, че диагностично за 

първичен ФР е липсата на микроангиопатия, но минимални микроваскуларни промени с 

наличие на дилатация на капилярите е честа находка.  
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Какви са характерните капиляроскопски промени при системни заболявания на 

съединителната тъкан в сравнение със социално значимите заболявания  - 

артериална хипертония и захарен диабет? 

 

Въведение: Социално значимите заболявания като артериална хипертония (АХ) и захарен 

диабет (ЗД) са честа придружаваща патология при пациентите с ревматични заболявания. 

Понастоящем капиляроскопските находки в зоната на нокътната гънка при пациенти с АХ 

и ЗД не са добре дефинирани.   

Цел на проучването: Цел на настоящото проучване е съпоставяне на капиляроскопските 

находки при някои чести ревматични заболявания и при болни с АХ и ЗД.  

Методи: В настоящото проучване са включени следните групи пациенти: 36 болни с 

прогресивна системна склероза (ПСС), 30 – със системен лупус еритематозус (СЛЕ), 31 – с 

недиференцирано заболяване на съединителната тъкан (НЗСТ). Капиляроскопските 

находки в посочените групи бяха съпоставени с тези на 34 болни с АХ и 22 – със ЗД без 

придружаващи системни ревматични заболявания и с група здрави доброволци. 

Капиляроскопското изследване е проведено с видеокапиляроскоп Videocap 3.0 (DS Medica, 

Италия). 

Резултати: “Склеродермният” тип капиляроскопска картина е референтна в 

ревматологията. Характеризира с наличието на гигантски капиляри, хеморагии, 

аваскуларни зони и неоангиогенеза и бе установена в 97.2% (35/36) от случаите с ПСС. 

Наблюдавана бе корелация между капиляроскопските промени и продължителността на 

заболяването (p<0.05). При пациенти с давност на склеродермията под 3 години, “ранна” 

фаза капиляроскопски промени с наличие на дилатирани капиляри, единични гигантски 

капилярни бримки и хеморагии бяха установени в 50% от случаите. “Късна” фаза 

“склеродермен” тип капиляроскопска картина бе наблюдавана сигнификантно по-често 

при болни с ПСС с по-голяма продължителност на заболяването. “Склеродермо-подобен” 

тип капиляроскопски промени бяха регистрирани в 13.3% от болните със СЛЕ и в 38% от 

случаите с НЗСТ. Такива находки не бяха наблюдавани при пациенти с АХ и ЗД. При 

болните с АХ бе установена сигнификантно по-ниска средна капилярна плътност в 

сравнение със здрави контроли като находката не бе асоциирана с наличие на аваскуларни 



зони, което е в подкрепа на хипотезата, че микроваскуларните промени при АХ са 

първични. При пациентите със ЗД с по-голяма продължителност на заболяването бе 

наблюдавано наличието на дилатирани капиляри и повишена честота на нагънати 

капиляри. При четири от болните със ЗД бе налице stiff hand syndrome, уплътняване на 

кожата на пръстите на ръцете наподобяващо склеродактилия. При тези пациенти с 

ревматично-подобни прояви като усложнение на ЗД бе налице нормална капиляроскопска 

картина.   

Заключение: Най-специфичните капиляроскопски промени в ранните стадии на 

системните ревматични заболявания включват дилатиране на капилярите и поява на 

мегакапиляри и свързаните с тях хеморагии, докато деваскуларизацията е признак на 

авансирала микроангиопатия в напредналите стадии. Капиляроскопски находки 

характерни за системните ревматични заболявания не бяха наблюдавани при пациенти с 

АХ и ЗД. В допълнение, намалената капилярна плътност при АХ не бе асоциирана с 

наличие на аваскуларни зони, което е в подкрепа на хипотезата, че това е първична 

находка при АХ, която предшества развитието на заболяването. Интересен е факът, че при 

пациенти с голяма продължителност на ЗД и наличие на ревматично-подобни прояви се 

установи нормална капиляроскопска находка.  
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Съвременен подход при лечението на дигиталните улцерации при прогресивна 

системна склероза 

Ламбова С, Баталов А, Сапунджиев Л, Мюлер-Ладнер У. 

 

Дигиталните улцерации са сред най-честите рецидивиращи съдови усложнения 

при прогресивна системна склероза (ПСС). Исхемия в контекста на асоциираната 

със склеродермията васкулопатия е основният патогенетичен механизъм за 

развитието на улцерациите по възглавничките на пръстите на ръцете.  Изтъняването 



на епидермиса, механичното триене и възпалението допринасят за поява на 

дигитални улцерации върху костна подложка и в зоните с наличие на калциноза. 

Успешното лечение на дигиталните улцерации включва комбинация от 

вазодилататори, в т.ч. калциевите антагонисти, интравенозен простациклин, 

инхибитори на фосфодиестеразата, антагонисти на ендотелиновите рецептори и 

антиагреганти. В допълнение, от съществено значение е локалната антисептична 

обработка на улцерациите. В някои случаи е необходимо приложението и на 

аналгетици и антибиотици. Нарушена функция на ръката и качество на живот 

са основни последици от дигиталните улцерации. В част от случаите може да се 

развие инфекция на меките тъкани или остеомиелит, или рядко да се стигне до 

ампутация на засегнатия пръст.  Терапевтичният ефект на калциевите антагонисти,  

интравенозния простациклин и ендотелиновите рецепторни блокери е доказан в  

рандомизирани клинични проучвания. Другите гореспоменати медикаменти като 

антиагреганти, антибиотици и локални антисептици са част от комплексния подход 

за лечение на дигиталните улцерации и се използват във водещите центрове за 

лечение на склеродермия. 
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Клиничен случай на дългогодишна склеродермия с ограничено кожно ангажиране и 

хронична инфекция – диагностични предизвикателства 

Представяме клиничен случай на дългогодишна склеродермия с ограничено кожно 

ангажиране (кожно, съдово, белодробно засягане, пулмонална артериална хипертония, 

хистологично доказан вторичен синдром на Sjögren), която се яви на консултация по повод 

прогресиращи прояви на задух при усилие и при покой. През последните две седмици при 

пациентката е била налице интермитентна коремна болка и температура до 39°C. При 

физикален преглед бе установено везикуларно дишане с крепитации в средни и долни 

белодробни полета двустранно, няколко уголемени шийни лимфни възли с диаметър до 6 

см, хепатоспленомегалия, положително сукусио реналис. 

От лабораторните изследвания бе налице лека левкоцитоза 10.8G/l, абсолютна 

гранулоцитоза 8.6G/l, повишени лабораторни маркери на възпаление CRP - 34.9,  СУЕ 

110мм/час, повишени стойности на серумния креатинин 149µmol/l, положителна 

урокултура (E. coli). Хемокултурата бе негативна, а при компютърна томография на бял 

дроб бяха установени инфламирани бронхиектазии и белодробни инфилтрати. При 

ехокардиография не бе регистрирано наличието на вегетации. Бе измерено повишено 

пулмонално артериално налягане 78mmHg при дясна сърдечна катетеризация. Стартира се 

комбинирано лечение с два интравенозни антибиотика (цефриаксон и ципрофлоксацин), 

както и лечение с бозентан в начална доза 62.5 мг два пъти дневно, вазодилататори, ниско-

дозиран аспирин 100мг дн. 24 часа след хоспитализацията се яви дифузен хеморагичен 

обрив по тялото и крайниците. Започна се метилпреднизолон във висока доза 1мг/кг тегло, 

а терапията с бозентан бе преустановена. При проведената консултация с хематолог и 

морфологичен анализ на кръвна натривка се установиха реактивни промени в контекста на 

хронична инфекция, без данни за лимфопролиферативно заболяване.  

След 20-дневно лечение с интравенозни антибиотици и кортикостероид, пациентката бе 

трайно афебрилна, кожният обрив – в сигнификантно обратно развитие, уголемените 

лимфни възли – с редуцирани размери, а задухът – значително подобрен. Контролните 

лабораторни и микробиологични изследвания показаха нормални стойности на CRP -1.1 и 

креатинин 91, стерилна урокултура, а белодробните инфилтрати бяха резорбирани. 

Финалната диагноза бе хрониосепсис (без микробиологично потвърждение от 



хемокултурата) с установени белодробен и бъбречен фокус и алергичен кожен васкулит. 

Реактивната лимфаденомегалия и хепато-спленомегалия в този случай трябва да бъде 

отдиференцирана от малигнена трансформация при синдром на Sjögren. Алергичният 

кожен васкулит може да се наблюдава при различни патологични състояния, най-честите, 

от които са инфекции и медикаменти. В представения клиничен случай, възобновяването 

на терапията с бозентан един месец по-късно, след като инфекцията бе овладяна, бе добре 

толерирано от пациентката, което доведе до заключението, че наблюдавания кожен 

васкулит е проява в контекста на инфекцията.  
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Честота и еволюция на дигиталните улцерации при склеродермия  

 

Въведение: Дигиталните улцерации са често и рецидивиращо усложнение при пациентите 

с прогресивна системна склероза (ПСС) и основна причина за болка, нарушена функция на 

ръката и нетрудоспособност при пациентите със склеродермия.   

Цел на проучването: Да се оцени честотата и еволюцията на дигиталните улцерации при 

ПСС.  

Пациенти и методи: Настоящото проучване представлява ретроспективен анализ на 

данните при 60 болни с ПСС (47 с ограничено кожно ангажиране, 8 – с дифузна кожна 

форма и 5 болни със синдром на припокриване; средна възраст 54.5±14.2 години, 52 жени 

и 8 мъже), лекувани в Клиниката по Ревматология, Болница “Керкхоф”, Бад Наухайм, 

Германия и в Отделението по Ревматология при МБАЛ “Здраве”, МС “Пълмед”, Пловдив, 

България. Бяха анализирани честотата, еволюцията и ефекта от приложеното лечение с 

индикация наличие на дигитални улцерации при болни с  ПСС.  



Резултати: За периода на проследяване (от 1 до 6 години) бе установена 29% (14/47) 

честота на дигиталните улцерации при пациентите с ограничено кожно ангажиране,  75% 

(6/8) при дифузната кожна форма на заболяването и 20% (1/5) при пациентите със синдром 

на припокриване (общо за групата 35%;21/60). Най-честият вид дигитални улцерации бяха 

исхемични лезии по възглавничките на пръстите на ръцете (76%, 16/21) и улцерациите 

върху костна подложка на ръцете (23%;5/21), които могат да се наблюдават и 

едновременно. По-редки видове дигитални улцерации, но с по-тежко клинично протичане 

по отношение на болка, нарушена функция и период на заздравяване са некротичните 

лезии, които бяха наблюдавани в 23% от случаите (5/21). При 38% от пациентите (8/21) с 

дигитални улцерации бяха налице признаци на локално и системно възпаление, което 

наложи приложение на антибиотици. В един случай (4.76%, 1/21) бе наблюдавано развитие 

на остеомиелит на засегнатия от улцерацията пръст и бе проведена ампутация на 

дисталната фаланга (4.76%, 1/21). Дигитални улцерации на стъпалата бяха наблюдавани 

сигнификантно по-рядко в сравнение с пръстите на ръцете – при 10% от болните (6/60, 

p<0.05). Средният период на заздравяване на улцерациите в изследваната група пациенти 

бе 3.39±2.39 месеца (диапазон 2-12 месеца). 

Приложеният терапевтичен протокол при болните с ПСС и дигатални улцерации 

включваше различни комбинации на следните медикаменти:  

1. Вазодилататори и медикаменти повлияващи реологита на кръвка – дихидропиридинови 

калциеви антагонисти с висока съдова селективност– фелодипин, амлодипин, приложени 

като монотерапия или в комбинация с венозни препарати – инхибитор на 

фосфодиестеразата  - пентоксифилин (n=7) или венозен простациклин (10-дневни курсове) 

(n=9); 

2. Локално антисептично лечение; 

3. Антиагреганти – ниско-дозиран аспирин, клопидогрел; 

4. В случаите с некротични лезии - антикоагуланти – еноксапарин, надропарин; 

5. Антибиотици при наличие на данни за инфекция и при некротични лезии - хинолони, 

линкозамиди – клиндамицин, метронидазол (приложени през устата или интравенозно); 

6. Аналгетици; 

7. Прекъсване на лечението с имуносупресори при данни за инфекция; 

8. Хирургично лечение – дебридман, ексцизия на налична калциноза, ампутация. 



Успешният изход при лечението на дигиталните улцерации при ПСС изисква комплексен 

терапевтичен подход, който включва различни комбинации от вазодилататори, локално 

лечение, приложение на антиагреганти, антибиотици при наличие на инфекция, в тежките 

случаи с некротични лезии – антикоагуланти и антибиотици.  

Заключение: Дигиталните улцерации са често и рецидивиращо усложнение при 

пациентите с ПСС и основна причина за нарушен функционален капацитет и намалена 

трудоспособност. Изборът на подходящ терапевтичен протокол е предизвикателство за 

ревматолога и успешният изход изиска комплексно лечение.  
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New aspects regarding microvascular abnormalities in systemic sclerosis. 

Background: In rheumatology, specific is the capillaroscopic pattern in systemic sclerosis (SSc) – 

the so-called “scleroderma-type”, which is characterized with giant capillaries, haemorrhages, 

avascular areas and neoangiogenesis. Three distinct subtypes of capillaroscopic changes are well-

recognized – “early”, “active” and “late” phase scleroderma type capillaroscopic pattern. 

Objectives: The aim of the study was to evaluate the microvascular abnormalities in SSc with 

different disease duration as well as with the presence of digital ulcers. 

Methods: 36 SSc patients were included in the study, 30 patients with limited SSc, 5 with diffuse 

SSc and 1 with overlap syndrome, 30 females and 6 males, mean age 56±14 years. Nailfold 

capillaroscopy of the fingers was performed using a videocapillaroscope Videocap 3.0 (DS 

Medica). 

Results: RP was found as clinical symptom in 100% (36/36) of the examined SSc patients. 

“Scleroderma” type capillaroscopic pattern was found in 97.2% (35/36) of the cases. In81% 

ofthepatientsnonhomogeneityof the capillaroscopic pattern of the fingers was found. 

Capillaroscopicchangesfromdifferent phases were observed as well as an association with normal 

findings.In SSc patients with a duration of the disease less than 4 years, in 50% of the cases 

(5/10) an ”early” phase “scleroderma” type capillaroscopic pattern was found, in 90% (9/10) – an 

“active” phase and in 10% (1/10) – a ``late'' phase. The following combinations of findings at 

different fingers were found – association of early and active phase, late and active phase, early 



phase and normal findings, active phase alone. In the group of SSc patients with duration of the 

disease - more than 5 years, in 26.9% (7/26) it was found a “late” phase “scleroderma” 

capillaroscopic pattern. In 80.7% (21/26) of the patients from this subgroup, an “active” phase 

``scleroderma'' type capillaroscopic pattern was found, in 26.9% (7/26) - an “early” phase and in 

3.8% (1/26) the images were not evaluated because of poor visualization. The following 

combinatons of findings were observed – late and active, early and active phase, active phase 

plus normal finding as well as early, active or late phase alone.Digital ulcers at the hands were 

present in 36.1% (13/36) of the SSc patients. In all of them (13/13), an “active” phase 

“scleroderma” pattern was observed at the finger with active digital ulcer. Normally, in the 

capillaroscopic reports the predominating pattern of the most of the fingers is described. Here, we 

present our results for the first type as an analysis of the findings of all the ten fingers of the 

patients. 

Conclusions: In conclusion, the data from the current study confirm the high frequency of the 

microvascular damage in SSc. But the capillaroscopic findings in SSc are nonhomogeneous. 

Thus, all the ten fingers of SSc patients should be examined. It has been also found, that a strong 

correlaton between the presence of digital ulcers and an active phase scleroderma type 

capillaroscopic pattern of the examined finger exists. The observation of an active phase 

scleroderma type pattern in patients without digital ulcers may therefore be used in the future as a 

predictor for the development of trophic changes, an indicator for modulation of vasoactive 

treatment for prevention of development of digital ulcers and as an additional objective method 

for evaluation of the disease activity score in SSc. 

 

Нови аспекти относно микроваскуларните промени при прогресивна системна 

склероза 

Въведение: В ревматологията специфична е капиляроскопската картина при прогресивна 

системна склероза (ПСС) – т.нар. “склеродермен” тип, която се характеризира с наличието 

на гигантски капиляри, хеморагии, аваскуларни зони и неоангиогенеза. Дефинирани са три 

основни подтипа “склеродермен” тип капиляроскопска картина - “ранна”, “активна” и 

“късна” фаза. 



Цел на проучването: Цел на проучването е оценка на микроваскуларните промени при 

пациенти с ПСС с различна давност на заболяването, както и асоциацията с наличието на 

дигитални улцерации.  

Методи: В проучването са включени 36 болни с ПСС, 30 – с ограничено, 5 – с дифузно и 1 

пациентка със синдром на припокриване, 30 жени и 6 мъже, на средна възраст 56±14 

години. При пациентите бе проведена капиляроскопия на нокътна гънка на пръстите на 

ръцете с видеокапиляроскоп Videocap 3.0 (DS Medica). 

Резултати: Феномен на Raynaud (ФР) бе налице при всички болни (100%;36/36). 

“Склеродермен” тип капиляроскопска картина бе наблюдавана при  97.2% от пациентите 

(35/36). При 81%  от пациентите бе установена нехомогенност на капиляроскопските 

промени на пръстите на ръцете. Бяха наблюдавани капиляроскопски промени от различни 

фази, както и съчетание между наличие на патологична и нормална микроваскуларна 

находка.  При пациенти с ПСС и давност на заболяването под 4 години, в 50%от случаите 

(5/10)  се установи ”ранна” фаза “склеродермен” тип капиляроскопски промени, в 90% 

(9/10) “активна” фаза и в 10% (1/10) – “късна” фаза. Бяха наблюдавани следните 

комбинации от капиляроскопски промени на различните пръсти на ръцете “ранна” и 

”активна”, “късна” и ”активна” фаза, “ранна” фаза и нормална находка, както и хомогенно 

наличие на ”активна” фаза на всички пръсти. В групата пациенти с продължителност на 

заболяването над 5 години, в 26.9% от случаите (7/26) бе установена “късна” фаза 

“склеродермен” тип капиляроскопски промени. В 80.7% (21/26) от пациентите от тази 

група бе налице “активна” фаза, в 26.9% (7/26) -  “ранна'' фаза и в 3.8% (1/26) 

капиляроскопските изображения не бяха анализирани поради лоша видимост. Бяха 

наблюдавани следните комбинации от капиляроскопски находки “късна” и ”активна”, 

“ранна” и ”активна” фаза или “активна” фаза в съчетание с нормална находка, както и 

хомогенно наличие на ”ранна”, активна” или ”късна” фаза на всички пръсти. Дигитални 

улцерации на пръстите на ръцете бяха наблюдавани в 36.1% от случаите (13/36) като при 

всички пациенти с дигитални улцерации (13/13) бе налице “активна” фаза, “склеродермен” 

тип капиляроскопски промени на пръста с активна дигитална улцерация. При оформяне на 

заключението от капиляроскопското изследване би могло да се опише доминиращия тип 

капиляроскопски промени. В настоящото проучване за първи път се съобщава честота на 



различните комбинации от капиляроскопски промени на изследваните десет пръста при 

пациенти с ПСС.  

Заключение: В заключение, в настоящото проучване се потвърждава високата честота на 

микроваскуларните промени при ПСС, които са нехомогенни. Поради това е необходимо 

капиляроскопското изследване да се проведе на всички 10 пръсти. Установи се асоциация 

между наличието на дигитални улцерации и “активна” фаза “склеродермен” тип 

капиляроскопски промени на пръста с дигитална улцерация. В тази връзка в бъдещи 

проучвания следва да се уточни дали наблюдението на “активна” фаза микроваскуларна 

находка може да се използва като предсказващ фактор за развитие на трофични промени и 

като индикатор за корекция на вазоактивната терапия с оглед предпазване от развитие на 

дигитални улцерации, както и като допълнителен обективен признак за оценка 

активността на склеродермията.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

27. Ламбова С. Капиляроскопия в ревматологията през 2020г. Ревматология 

(България). 2020; 2:22-24. Национална конференция по Ревматология 15-18 

октомври 2020г. Риу Правец. 

 



 



 

28. Ламбова С. „Склеродермен“ тип капиляроскопска картина – каква е диагнозата? 

Ревматология (България). 2020; 2:24-27. Национална конференция по Ревматология 

15-18 октомври 2020г. Риу Правец. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПУБЛИКАЦИИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ 

А. ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ 

29. Lambova S, Sapundzhiev L. Comparative study of therapeutic effect of diltiazem, 

nifedipine and felodipine in patients with Raynaud’s phenomenon. Scripta Scientifica 

Medica. 2007. 39:31-4.  

 



Сравнително проучване на терапевтичния ефект на дилтиазем, нифедипин и 

фелодипин при пациенти с феномен на Raynaud 

Калциевите антагонисти са средство на първи избор за лечение на феномена на Raynaud 

(ФР) в продължение на много години. Цел на проучването: Цел на проучването е да се 

сравни терапевтичния ефект и профила на безопастност на дилтиазем, нифедипин и 

фелодипин при пациенти с първичен и вторичен ФР и да се оцени терапевтичния им ефект 

при болни с тежък вторичен ФР и наличие на дигитални улцерации. Пациенти и методи: За 

период от 6 месеца бяха проследени 86 пациенти с ФР – 19 с прогресивна системна 

склероза (ПСС) и 67 с първичен ФР. Пациентите са разделени в три групи – на лечение с 

дилтиазем, нифедипин и фелодипин. Първата група (I) включва 28 пациенти (n=28) – 6 с 

ПСС (3 с дигитални улцерации) и 22 с първичен ФР. Те получаваха дилтиазем 3х60 мг дн. 

Втората група (II) включва 26 пациенти (n=26) – 6 с ПСС (3 с дигитални улцерации) и 21 с 

първичен ФР. Те получаваха нифедипин в доза 3х10 мг дн. Третата група (III) включва 32 

пациенти (n=32) – 8 с ПСС (4 с дигитални улцерации) и 24 с първичен ФР. Те получаваха 

фелодипин 2х5 мг дн. За оценка на терапевтичния ефект бе използвана визуална аналогова 

скала (ВАС) за оценка на тежестта на ФР от пациента и лекаря преди и след края на 

терапевтичния курс. Проведена бе капиляроскопия. Бяха регистрирани страничните 

ефекти в хода на лечението. Резултати: В края на втората седмица се установи значително 

намаляване на стойностите на ВАС за оценка на тежестта на ФР от лекаря и от пациента и 

в трите групи. И в трите групи бе регистрирано намаляване на честотата и тежестта на 

пристъпите, както и степента на болка и намалена трудоспособност. При капиляроскопия 

се установи подобрен кръвоток в края на втората седмица. При проследяване, излекуване 

на дигиталните улцерации бе наблюдавано само в групата болни лекувани с фелодипин. 

Трите оценявани в настоящето проучване калциеви антагонисти имат добър терапевтичен 

ефект при пациенти с ФР, който нараства  в реда дилтиазем<нифедипин<фелодипин, което 

се обяснява с различна съдова селективност на трите медикамента. Заключение: 

Дилтиазем е подходящ избор при пациенти с лека форма на първичен ФР. Фелодипин води 

до излекуване при случаи с дигитални улцерации при ПСС. Предимства на медикамента в 

сравнение с използвания в тези случаи интравенозен илопрост e оралната форма на 

приложение и ниската цена. Нифедипин заема междинно място между дилтиазем и 

фелодипин по отношение на своя терапевтичен ефект. Като се има предвид, че калциевите 



антагонисти подобряват ендотелната функция, те се явяват достъпно средство на първи 

избор за дългосрочна терапия при ПСС с вторичен ФР.  

30. Ламбова С, Баталов А, Сапунджиев Л, Мюлер-Ладнер У. Феномен на Рейно и 

капиляроскопия в ревматологията. Лекарска практика. 2012;4:17-25. 

 



Raynaud’s phenomenon and capillaroscopy in rheumatology 

The main indication for capillaroscopy in rheumatology is presence of Raynaud’s 

phenomenon (RP). RP is clinical expression of vasospasm of the small arteries and 

arterioles of fingers and toes. It occurs in three phases i.e., ischemia, asphyxia, and 

reactive hyperemia with consecutive colour changes of the skin from blanching to 

cyanosis and reddening. RP is classified into two major forms i.e., primary and secondary.  

Secondary RP is a characteristic feature in a number of rheumatic diseases.  

Specific characteristics of secondary RP in rheumatic diseases are later age at symptoms 

onset, clinical signs suggestive of systemic autoimmune disease, presence of trophic 

changes of fingers, positive autoantibodies, abnormal capillaroscopic pattern.  

In the training programme for specialization in rheumatology in Bulgaria, it has been 

included as a requirement necessity for knowledge about instrumental methods for 

evaluation of blood vessels i.e., capillaroscopy, Doppler, angiography. It is not required to 

perform independently capillaroscopic examination or to interpret definite number of 

capillaroscopic findings. In the German training programme in rheumatology 50 

capillaroscopic examinations should be performed by the trainee.  

Nailfold capillaroscopy is a key method for diagnosis and differential diagnosis of 

primary and secondary RP in rheumatic diseases that is of crucial importance due to the 

different severity, prognosis and therapeutic approach.  

The examination should be performed in all RP patients including in the cases when 

clinical and laboratory signs suggestive of connective tissue disease are absent, because 

the abnormal capillaroscopic pattern inherits high predictive value for development of 

systemic rheumatic disease. Patients with RP who exhibit pathological capillaroscopic 

pattern and scleroderma-specific autoantibodies are diagnosed with prescleroderma or 

systemic sclerosis with limited cutaneous involvement (criteria of Le Roy and Medsger, 

2001). 

Patients with RP require regular follow-up with capillaroscopic examination as a 

screening for development of systemic rheumatic disease.  Capillaroscopic examination is 

a cheap and non-invasive method with great possibilities for assessment of 

microcirculation in RP patients that plays strategic role in the diagnostic work-up in these 

cases. Early diagnosis of systemic sclerosis before development of organ damage offers 



the opportunity for early initiation of treatment and eventual slowing of disease 

progression. For optimal use of capillaroscopy in rheumatology, the examination should 

be performed and interpreted by a rheumatologist.  
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Contemporary diagnosis of systemic sclerosis 

For establishment and validation of criteria for very early systemic sclerosis (SSc), EUSTAR 

(European League Against Rheumatism/EULAR Scleroderma Trials and Research) performed a 

multi-centre project VEDOSS (Very Early Diagnosis of Systemic Sclerosis). It is based on the 

notion that very early diagnosis of SSc provides window of opportunity for early initiation of 

treatment that may slow or prevent development of organ damage. Alarming signs for patient 

referral to VEDOSS centre include presence of Raynaud’s phenomenon (RP), puffy fingers or 

sclerodactyly and positive antinuclear antibodies. In the VEDOSS centres the patients are 

screened  via nailfold capillaroscopy and with analysis of scleroderma-specific autoantibodies.  

The first results from the project led to validation of new classification criteria for SSc byEULAR  

and ACR (American College of Rheumatology), (2013). These criteria include the disease-

specific capillaroscopic changes and autoantibodies (anticentromere, anti-Scl-70 and anti-RNA-

polymerase III), presence of telangiectasias, RP, puffy fingers, sclerodactyly, digital ulcers, 

pitting scars and pulmonary arterial hypertension. For the patients with definite or probable 

rheumatoid arthritis it has been confirmed that initiation of disease-modifying treatment prevents 

from irreversible structural changes. At present drug or drug combination have not been 

evaluated in very early SSc or prescleroderma. Experts’ opinion is that initiation of treatment  at 

early stage could prevent or slow development of irreversible tissue damage. The effect of 

treatment in very early SSc has to be determined.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б. РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ С 

НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ  

33. Сапунджиев Л, Ламбова С. Роля на артросонографията в диференциалната диагноза на 

патологията в областта на глезенна става. XVI конгрес по ултразвук в медицината. 7-9 

ноември 2013г., Пловдив. Диагностичен и терапевтичен ултразвук. 2013; 21(2-3):44-5 – 

доклад.    

 

 

 

 



The role of musculoskeletal ultrasound in the differential diagnosis of ankle pathology 

 

Musculoskeletal ultrasound (MSU) is a non-invasive imaging technique, which is widely used in 

the last years in rheumatology practice.  

The aim of the current presentation is to discuss the possibilities of MSU in the differential 

diagnosis of ankle pathology.  

According to the EULAR (European League Against Rheumatism) recommendations several 

standard scans are used for ankle examination i.e., anterior longitudinal and transverse, 

perimalleolar medial longitudinal and transverse, perimalleolar lateral longitudinal and 

transverse, posterior longitudinal and transverse. Pathological findings that could be diagnosed 

using MSU include synovial proliferation, joint effusion, cartilage and bone lesions, 

tenosynovitis or rupture of the tendons of anterior and posterior tibial muscles, peroneus longus 

and brevis muscles, bursitis (retrocalcaneal and superficial calcaneal), plantar fascia 

calcifications.  

Clinical cases that demonstrate the role of MSU in the evaluation of the complex anatomy of 

ankle joint in everyday rheumatology practice are presented in the current report i.e., cases of 

synovitis of ankle joint, achilles tendon enthesitis as a complication of corticosteroid treatment, 

retrocalcaneal bursitis, ankle ganglion cyst in the area of lateral malleolus.  

MSU is used for the diagnosis of wide spectrum of pathological conditions in the area of ankle 

and foot. Thus, it could be used as a screening method before ordering other imaging 

investigations.  
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The role of therapeutic exercises in patients with knee and hip osteoarthritis 

Introduction: Therapeutic exercises in osteoarthritis (OA) patients are therapeutic approach with 

proven efficacy. However, the insufficient collaboration between rheumatologists and 

physiotherapists, the lack of established system for patient education limit their use.  

Presentation: The aim of the therapeutic exercises is to provide pain relief, to preserve and 

increase joint mobility, muscle strength and as a complex goal to improve functional capacity and 

to prevent future joint damage. Mechanisms of action of therapeutic exercises in OA include the 

following components e.g., neuromuscular (improvement of muscle strength, proprioception, and 

joint stability), periarticular, intra-articular (prevention of cartilage degeneration, anti-

inflammatory effect, improvement of qualities of joint fluid), improvement of general health with 

reduction of cardiovascular risk and psychological component.  

The main exercises, which are used in OA patients, are aerobic, analytic exercises for muscle 

strengthening (isometric and isotonic), range of motion and stretching exercises. The 

recommended exercise programmes have to be individualized according to patient age, severity 

of OA and presence of concomitant diseases. The analytic exercises for improvement of muscle 

strength in hip OA aim to influence the abductors, adductors, flexors and extensors of the hip 

joint. In knee OA, the target muscle groups are calf muscles (triceps surae muscle), thigh muscles 

(quadriceps muscle and posterior group of thigh muscles) as well as muscles around the hip joint. 

There are no established programmes for therapeutic exercises regarding the intensity, frequency, 

the degree and the interval for increasing of joint load.  

In OARSI recommendations (2010), it is underlined that aerobic exercises and those for muscle 

strength have a moderate efficacy in knee OA for pain relief e.g., effect size (ES) - 0.52 (for 

aerobic exercises) and 0.32 (for strengthening exercises). The ES for functional improvement is 

0.46 for the aerobic exercises and 0.32 for the strengthening exercises. The data for the role of 

therapeutic exercises in hip OA are scarce. An effect on pain has been observed (ES-0.38) but 

without improvement of functional capacity.  



Conclusion: Therapeutic exercises have low to moderate complex efficacy in patients with knee 

and hip OA. They should be an obligatory part in the therapeutic regimens of the patients, which 

requires close collaboration between rheumatologists, general practitioners and physiotherapists 

as well as establishment of system for patient education. 
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Potential future therapies for osteoarthritis 

Osteoarthritis (OA) is the result from dysbalance between catabolic and anabolic processes of 

articular cartilage with secondary inflammatory and reparative changes in the cartilage, bone and 

synovium. OA is a highly prevalent disease and carries high social and economic burden due to 

the associated disability with significant treatment costs. New therapeutic approaches are awaited 

that influence both pain and functional capacity and that delay structural progression. Currently, 

no disease-modifying drugs are available for OA. Different response in different localizations of 

the disease further complicates the therapeutic choice. The standard pharmacological treatment 

includes drugs for control of pain and inflammation (non-steroidal anti-inflammatory drugs, 

analgesics including opioids, intra-articular corticosteroids) and the group of the symptomatic 

slow-acting drugs for OA such as glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, diacerein, 

unsaponifiables extract of soybean and avocado administered orally and intrarticular hyaluronic 

acid. Promising results have been reported after treatment with inhibitors of nerve growth factor-

β regarding pain relief and improvement of functional capacity (fasinumab and tanezumab for 

intravenous administration, fulranumab for subcutaneous administration). Despite the efficacy of 

TNF-alpha blockers in inflammatory joint diseases and the significant role of TNF-alpha in the 

pathogenesis of OA, current evidence from the available studies does not confirm disease-

modifying potential for TNF-alpha blockers in OA. In a multi-center study, disease-modifying 

potential of licofelone (an inhibitor of the enzymes 5-lypoxigenase and cyclooxigenase) has been 

evaluated in comparison with naproxen in 355 patients with knee OA. X-rays and magnetic 

resonance imaging performed during the follow-up at months 6,12 and 24 have demonstrated 

lower degree of cartilage loss as compared with naproxen but the difference was not statistically 

significant. High subchondral bone turnover plays a crucial role in OA pathogenesis and is 

considered to be associated with progressive cartilage loss. Significant research has been also 

focused on revealing potential symptomatic or eventually disease-modifying efficacy of drugs 

that target bone metabolism due to contemporary notion for the crucial role of the subchondral 

bone in OA pathology and the positive association between the increased and the progressive 

cartilage loss. Influence of this process with antiresorptive drugs such as biphosphonates is 

suggested to slow bone remodeling and to possess chondroprotective effect that is confirmed in 

animal models of OA. In 1-year, placebo-controlled trial, the intravenous administration of 5 mg 

zolendronic acid has led to significant pain relief and reduction of bone marrow lesions on 



magnetic resonance imaging. The administration of strontium renelate has led to significant delay 

in the process of joint space narrowing vs placebo in symptomatic knee OA. There are data that 

intra-articular administration of platelet-rich plasma is superior vs intra-articular hyaluronic acid 

in knee OA patients. Studying of potential future therapies will expand the knowledge about OA 

pathogenesis and will enrich the therapeutic armamentarium of the disease. 

 

 

36. Ламбова С. Приложение на биологични средства при прогресивна системна 

склероза. Годишна национална конференция по Ревматология – 14-17 май 

2015г. Златни пясъци; конгрестно издание, стр. 18-20 – доклад. 

 



 



 



37. Ламбова С. Капиляоскопия на ръце и стъпала – вариации на нормата. Годишна 

национална конференция по Ревматология – 14-17 май 2015г. Златни пясъци; 

конгрестно издание, стр. 38-40 – доклад. 

 



 



 

 


