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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

МН- Мембранозна нефропатия 

PLA2R- фосфолипаза А2 рецептор 

иМН- идиопатична мембранозна 
нефропатия 

пМН- първична мембранозна 
нефропатия 

вМН- вторична мембранозна 
нефропатия 

КСХБЗ- Краен стадий на хронично 
бъбречно заболяване 

ГН- гломерулонефрит 

ПББ/ББ- пункционна бъбречна 
биопсия/бъбречна биопсия 

ВТЕ- венозна тромбемболия 

ГБМ- гломерулна базална мембрана 

ГИТ- гастроинтестинален тракт 

МЛН- мембранозен лупус нефрит 

ДН- Диабетна Нефропатия 

НеДН- Недиабетна Нефропатия 

ОСГСХ- огнищна и сегментна 
гломерулна склероза и хиалиноза 

ИФ- имунофлуоресценция 

ИХХ- имунохистохимия 

ЕМ- Електронна-микроскопия 

АИТ- Автоимунен тиреоидит 

FxIA- фракция IA 

IgG- имуноглобулин G 

NEP- неутрална ендопептидаза 

APLA2R- анти- М-тип фосфолипаза 
А2-рецепторно антитяло 

THSD7A- тромбоспондин тип-1 
домейн-съдържащ 7А 

EXT1- Exostosin 1 

EXT2- Exostosin 2 

NELL-1- neural epidermal growth 
factor-like 1 protein 

Sema3B- semaphorin 3B 

NCAM1- neural cell adhesion 
molecule 1 

HBV- вирусен хепатит В 

HCV- вирусен хепатит C 

HIV- Human Immunodeficiency 
Viruses 

PSA- простатно-специфичен 
антиген 

MBL- манан-свързващ лектин 

PM- финни прахови частици 
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Глава І 

Въведение 

Мембранозната нефропатия /МН/ е гломерулонефрит с  
имунокомплексна патогенеза, при който депозити от IgG и фракции на 
комплемента се отлагат субепително по повърхността на гломерулната базална 
мембрана и във времето водят до нейното дифузно задебеляване. Първичната 
МН е гломерулно- специфично автоимунно  заболяване което представлява 
около 75- 80% от случаите с МН. Установено е, че повечето пациенти с 
първична МН имат циркулиращи антитела към фосфолипаза А2 рецептор 
/PLA2R/, а останалите случаи на първична МН могат да бъдат класифицирани 
като идиопатична МН/иМН/. На  вторичната МН/вМН/ се падат 20-25% от 
случаите с МН, като причина за появата и са системни автоимунни 
заболявания, хронични заболявания, малигнени заболявания и лекарствени 
средства. МН се характеризира с вариабилен ход, спонтанни ремисии и 
рецидиви. От тези, които не постигат ремисия 30-40% достигат до краен стадий 
на бъбречното заболяване /КСБЗ/ и хемодиализно лечение. През 2014г  е 
открит нов антиген- тромбоспондин тип-1 домейн-съдържащ 7А (THSD7A). 
Имунохистохимичните анализи на бъбречните биопсии разкриват, че  
локализацията на THSD7A е върху подоцитите. Последва откритието на много 
нови антигени на МН и антитела към тях: Exostosin 1(EXT1), Exostosin 2 
(EXT2), NCAM1, NELL-1, Semaphorin 3B и др. Въпреки това 10-20% от 
случаите остават с неизвестен антиген. Има прогрес в прецизната 
идентификация на таргетните антигени  и ролята на комплемента. Въпреки 
това имаме само частични познания относно това, кое натиска спусъка за 
развитието на автоимунния отговор на първо място и търсенето на 
патогенетичния модел на МН се премества от антиген-антиляло асоциираната 
арена към комплемент- имуноглобулинова. При преглед на литературата по 
този въпрос, се оказва че още през 2018г Norifumi Hayashi и сътрудници, също 
установяват ко-локализация на отлаганията на MBL и IgG4, и преобладаване 
на отлаганията на MBL при пациенти с АPLA2R1 и THSD7A асоциираната 
МН. Декември 2020г. George Haddad  и сътр. доказват, че анти- PLA2R1 IgG4 
автоантитела са способни да активират лектиновия път и да причинят  
гликозилационно-зависима увреда на PLA2R1- експресиращите подоцити, те 
откриват и клетъчните пътища медииращи тази увреда. Също така се оказва, 
че пациенти с пМН показват нарушения в гликозилацията на IgG4, корелиращи 
с тежестта на заболяването. Манозо-свързващият лектин (MBL) активира 
лектиновия път на комплемента, той е в структурен и функционален план 
аналог на C1q. Циркулира в плазмата като комплекс свързан с две протеази, 
които се наричат MASP-1 и MASP-2 /MBL- Associated Serine Protease/. MBL се 
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свързва с остатъците от маноза и N-ацетилглюкозамин, които се намират на 
повърхността на голям брой патогенни микроорганизми (бактерии, вируси, 
протозоа и гъби). След свързване, настъпват конформационни промени в MBL, 
които водят до конформационни промени в MASPs и формиране на С3 
конвертаза. Установено е, че MBL може да се се свързва към IgG Fc фрагмента, 
завършващ с N-ацетилглюкозамин, активирайки по този начин лектиновия 
път. При ревматоиден артрит, галактозо-дефицитните IgG гликоформи е 
доказано, че свързват директно MBL. След това насочихме вниманието си към 
пациентите със Захарен диабет /ЗД/, чиято най-често срещана Не- Диабетна 
Нефропатия е МН.  Singh SS и сътр. през 2020г изследват вероятната връзка 
между IgG N-гликозилация и бъбречна функция при пациенти със ЗД тип 2, 
предвид това че гликозилацията на IgG е важен пост- транслационен процес 
влияещ върху възпалителния потенциал на IgG. Пациентите са проследявани 7 
години, изследвана е асоциацията между 58 IgG N-гликан профили, 
гломерулна филтрация и съотношение албумин/креатинин в урината. Те 
установяват при пациенти със ЗД тип 2, модели на IgG N- гликозилация, които 
са асоциирани с по-бързо намаляване на бъбречната функция, което отразява 
про-инфламаторното влияние на IgG. Липсата на галактозилация в IgG 
активира комплементната система по лектинов и алтернативен път, което 
предизвиква възпаление. В тяхното проучване наличието агалактозилирани 
имуноглобулинови структури се асоциира с по-бързо намаляване на 
бъбречната функция, докато моногалактозилирани структури се асоциират с 
по-лека бъбречна увреда. Тези открития съвпадат с други проучвания, където 
агалактозилирани IgG гликанови структури се асоциират с по-бързо 
намаляване на eGFR при ЗД тип 1 и по-висок риск от хронично бъбречно 
заболяване в не-диабетната популация. Много са хипотезите относно връзка 
между автоимунен тиреоидит /АИТ/ и гломерулопатиите. Преобладаването на 
МН предполага възможна имунологична роля на тироидните антигени, по 
специално Тироглобулина (ТГ) и тиропероксидазата (ТРО). Те се 
освобождават в хода на АИТ и се намират в субепителните имунни депозити, 
като част от характерните за заболяването шипчета. За момента са известни два 
вероятни механизма обясняващи ролята на тиреоидните антигени  в 
патогенезата на МН: (1) in situ имунен отговор срещу ТГ отлагане на 
субепително ниво и (2) циркулиращи имунни комплекси  (ТГ- антиТГ) които 
може да са хванати в капан на субендотелно ниво поради повишен гломерулен 
пермеабилитет. Другите теории се базират на механизма на епитопно 
разкриване. Когато имунодоминиращият отговор не успее да изчисти целта, 
имунната система изгражда по широк имунен отговор срещу различни епитопи 
на същата молекула или на различни от нея молекули. Затова имунно-
медиираното бъбречно увреждане ще бъде предизвикано от антитела насочени 
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към ТГ и ТПО както и срещу епитопи на гломерулни антигени. Затова 
пациенти с автоимунни тиреодити с положителна APLA2R, персистиращ 
нефрозен синдром приемаме, че на определен етап от болестта се превръщат в 
APLA2R асоциирани и е необходимо провеждането на патогенетична терапия. 
При наличието на хроничен хепатит, Е антигенна се отлага в ГБМ. При 
наличие на хронично възпаление на ниво ГБМ, абнормно гликозилираните 
IgG4 се свързват с антигените, настъпва епитопно разкриване в следствие на 
хроничния възпалителен процес и имуноглобулините разпознават структурите 
вградени в ГБМ или на самата ГБМ като чужди. Това е причината при лупус, 
хроничен хепатит и тиреоидит, да се позитивира АPLA2R. Даже хроничното 
заболяване да е отминало сенсибилизацията към PLA2R или друг антиген по 
повърхността на базалната мембрана остава. 

Хроничните възпалителни процеси в организма, на фона на захарен 
диабет, стареене,  хронична експозиция на вредни фактори от околната среда, 
хронично автоимунно заболяване, водят до непрекъснато образуване на IgG4, 
в който настъпват промени в гликозилацията. След което, настъпва увреда в 
областта към която е насочено това антитяло. Когато имуномедиирания 
отговор  не успява да изчисти целта, това води до по-широк имунен отговор, 
който се разпростира и срещу епитопи на гломерулни антигени, както е 
PLA2R. 
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Глава ІІ 

Цел и задачи 

 

 

Цел: Да се проучи честотата на три вида отлагания- PLA2R, IgG4, MBL 
върху повърхността на базалната мембрана и серумното ниво на APLA2R 
антитела при пациенти с Мембранозна Нефропатия и тяхното значение за 
прецизиране на диагнозата, клиничния ход и терапевтичното повлияване. 

 

За изпълнение на дефинираната цел бяха поставени следните задачи: 

 

1. Да бъдат категоризирани пациентите в три групи- пМН, иМН и вМН, според 
наличните и описани по-горе в обзора критерии за първична, идиопатична и 
вторична МН. 

2.  Да се определи честота и вид на отлаганията – IgG4, PLA2R и MBL при 
различните видове МН. 

3. Корелация между наличните APLA2R антитела в серума и брой 
положителни за PLA2R от ИХХ и значението им за поставянето на 
окончателна диагноза. 

4. Вид отлагания- IgG4, PLA2R и MBL, при пациентите със захарен диабет. 

5. Положителни за IgG4 и вид МН. 

6. Положителни за MBL и вид МН. 

7. Значение на нивото APLA2R антитела в серума за активността  на 
заболяването. 

8. Резултати от терапията 
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Глава ІІІ 

Материал и методи 

Представени са данни на 79 пациента с Мембранозна нефропатия, 
възрастов диапазон между 24 и 86 години, 47 мъже и 32 жени, лекувани в 
Клиника по Нефрология на УМБАЛ“Каспела“ за периода април 2010 – 
декември 2020г. При всички пациенти диагнозата е уточнена чрез пункционна 
бъбречна биопсия, лабораторни изследвания, включително имунологични, 
хистопатологични и имунохистохимични изследвания. Използвани методи: 

1. Пункционна бъбречна биопсия 

Пункционната бъбречна биопсия е извършена в клиниката по 
Нефрология на УМБАЛ“Каспела“ след предварителна подготовка на 
пациентите, която включва подпис на информирано съгласие за процедурата, 
изследване на урина, ПКК, СУЕ, кр.захар, урея, креатинин, пикочна киселина, 
общ белтък, албумин, електролити, коагулограма, хепатити „В“ и „С“ и HIV, 
проби за чувствителност към местен анестетик / лидокаин / и антибиотик. 
Спиране на съпътстваща терапия с антикоагуланти и антиагреганти 5 дни 
преди манипулацията и преминаване на терапия с нискомолекулен хепарин с 
последна апликация 24ч. преди ББ. ББ е извършена под ехографски контрол с 
автоматичен биопсичен пистолет „Галини“ или „Мьолер“ с еднократни игли с 
лумен 16G след послойно инфилтриране на тъканите с Лидокаин 2%. Биопсира 
се левият бъбрек, но при някои пациенти е предпочетен десният, поради 
противопоказания за левия и по-удобно разположение на десния. След 
манипулацията пациентът е длъжен да спазва постелен режим за 24часа с 
мониториране на сърдечна честота и артериално налягане и трикратно 
изследване на урина и ПКК. Кръвоспиращи средства / калциев глюконат, 
Дицинон / и антибиотик са назначавани по преценка на лекуващия екип. На 
следващия ден е извършвана ехография на бъбреците с оглед установяване на 
постбиопсични компликации. Отчетени са честотата и вида на настъпилите 
усложнения. 

При липса на показания за продължаване на болничния престой, пациентите са 
дехоспитализирани 2 дни след провеждането на ББ. 

2. Клинико-лабораторни изследвания. УМБАЛ Каспела. 

При всички пациенти са изследвани и проследени за обективизиране 
хода на заболяването и резултатите от провежданото лечение ПКК, СУЕ, 
кр.захар, общ белтък, албумин, електролити, холестерол, триглицериди, 
трансаминази, урина – отн.тегло, рН, белтък, седимент, протеинурия за 24ч. 
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Имунологични изследвания / АNА, anti-dsDNA, аnti-ССР, pANCA, cANCA, 
аnti-PLA2Rантитела, тромбоспондин, C3 и С4-комплемент, 
антифосфолипидни и антикардиолипинови антитела, Имуноглобулини, леки 
вериги – капа и ламбда в серум и урина / са правени по преценка на лекуващия 
екип и съответно са проследявани. 

Анализите са направени в  клинична лаборатория към 
УМБАЛ“КАСПЕЛА“ЕООД гр. Пловдив. 

3. Патоморфологично изследване 

Материалът от ББ се поставя във физиологичен разтвор и се изпраща за 
имунофлуоресцентно и хистологично изследване. 

Патоанатомичната обработка и патоморфологичните изследвания са 
направени в „Отделение по обща и клинична патология“ на УМБАЛ“Каспела“ 
и в Катедра по „Обща и клинична Патология“ на ВМА София. 

Имунофлуоресцентно изследване: извърши се върху криостатни срези  с 
дебелина 4 микрона със стандартен пакет от флуорохромирани античовешки 
заешки антисеруми срещу IgG, IgA, IgМ и три фракции на комплемента – С1, 
С3 и С4, както и срещу човешки фибриноген. При необходимост се изследват 
и капа и ламбда леки вериги. 

Хистологично и хистохимично изследване: материалът се изработи до 
парафиново блокче и върху срези с дебелина 2 микрона се приложиха рутинно 
следните оцветявания: хематоксилин/еозин, PAS, трихром по Masson, 
сребърна импрегнация/JMS/, конго-рот за амилоид. Препаратите, оцветени за 
амилоид, са с дебелина 7-10 микрона и се наблюдаваха под поларизационна 
светлина. Амилоидът се типизира имунохистохимично. 

Имунохистохимичното изследване е извършено в съответствие със 
стандартните протоколи на фирмата производител. Използваните антитела са 
на фирма „ Abcam PLC” (Табл.1) : 

Recombinant Anti-PLA2R antibody [EPR20483] (ab211573) 

Anti-IgG4 antibody (ab232869) 

Anti-Mannan Binding Lectin/MBL antibody [3B6] (ab23457) 

От парафиновите блокчета се изготвиха серийни срези с дебелина 4мкм, които 
се монтираха върху адхезивни предметни стъкла. Срезите се депарафинираха 
и рехидратираха в алкохоли с низходяща концентрация. Промиването се 
извърши с BondTM Wash Solution съобразно инструкциите за употреба. Преди 
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провеждането на имунохистохимичната реакция се извърши топлинно 
медиирано антигенно възстановяване с инкубиране в Bond TM Epitope 
Retrieval Solution 1 и 2 с буфер с pH 9.0. 

Таблица 1   Основни характеристики на използваните ИХХ- антитела. 

 
От парафиновите блокчета се изготвиха серийни срези с дебелина 4мкм, които 
се монтираха върху адхезивни предметни стъкла. Срезите се депарафинираха 
и рехидратираха в алкохоли с низходяща концентрация. Промиването се 
извърши с BondTM Wash Solution съобразно инструкциите за употреба. Преди 
провеждането на имунохистохимичната реакция се извърши топлинно 
медиирано антигенно възстановяване с инкубиране в Bond TM Epitope 
Retrieval Solution 1 и 2 с буфер с pH 9.0. 

Серийните срези от всеки от изследваните случаи се тестваха за използваните 
антитела. При всяка серия на изследване с антитела се изготвиха положителна 
и отрицателна контрола. Положителната контрола се избра в съответствие с 
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инструкциите на фирмата производител: за Anti-PLA2R се използваха 
перитуморни гломерули около светлоклетъчен карцином, за Anti-IgG4 – 
простатен карцином, а за Anti-MBL – хепатоцелуларен карцином. 

Имунохистохимичната реакция се проведе по инструкциите на производителя 
чрез използване на визуализираща система Bond Polymer Refine Detection Kit. 

Отрицателната контрола за всяко антитяло се изработи по стандартна 
имунохистохимична процедура, без да се накапва изследваното антитяло. 

Използван е светлинен микроскоп Olympus № OD82685. Във всеки случай са 
избрани поне 5 полета в серийните срези, наблюдавани при 400 увеличение 
(окуляр х10, обектив х40). 

Интерпретация на резултатите при оцветяване с  Anti-PLA2R антитела: 
Налични са два фалшиво позитивни модела. Първият се характеризира с 
присъствието на слаба линеарна експресия локализирана на външната 
повърхност на гломерулната бримка, която се наблюдава и в нормалния бъбрек 
и в отрицателните вътрешни контроли.  При втория Anti-PLA2R показа по-
интензивно, “зацапващо” оцветяване в Баумановото пространство, вероятно 
дължащо се на наличието на нормално експресиран PLA2R протеин по 
подоцитната мембрана. За разлика от горе посочената експресия, субепителния 
гранулиран модел тип “dot-like” беше приет за  единствения истински 
позитивен резултат. Степента на оцветяване също беше оценена – (1+) слаба 
експресия, (2+) умерена експресия и (3+) силна експресия. 

Липсата на IgG4 ИХХ експресия в нормалния бъбрек представлява пълна 
липса на оцветяване в отрицателните случаи и подобен “dot-like” модел в 
позитивните случаи, правейки по-лесна интерпретацията. 

По подобен метод се отчете и Anti- MBL експресията – пълна липса на 
оцветяване при отрицателните случаи и “dot-like” модел в позитивните случаи. 

В случаите с авансирала болест или на обширна сегментна склероза ИХХ 
позитивността беше ограничена само в зоната на гломерулите, които не са 
претърпяли фиброза и представляващи възможна причина за фалшиво 
негативни резултати. 

Включващи критерии: Случаи с патоморфологично потвърдена клинична 
диагноза мембранозна нефропатия. 

Изключващи критерии: 

1. Случаи с клинична диагноза мембранозна нефропатия, които не са 
потвърдени патоморфологично. 
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2. Липса на гломерули в изготвените допълнителни срези за 
имунохистохимично изследване. 

3. Всички гломерули в изготвените допълнителни срези са слерозирали. 

 

4. Статистически методи на изследване 

Статистическите методи бяха определени съобразно целите и задачите 
на дисертационния труд и вида на величините (метрични, рангови, номинални, 
дихотомни).  По-голямата част от данните бяха измерени по дихотомна 
(Има/Да- Няма/Не), номинална или ординална скала. Тези величини са 
представени в брой и проценти, а за установяване на статистически значими 
тенденции бяха използвани следните методи: 

• Теста на Фишер (Fisher’s exact test) при дихотомните величини. 

• Теста Хи-квадрат (Chi-square test) при наличие на повече от две 
категории. 

• Резултатите са илюстрирани с кръгови графики (pie charts), стълбовидни 
графики (bar charts) и линейни графики (line charts). 

Метричните (продължителни) величини бяха проверени за наличие на 
нормално разпределение чрез теста на Шапиро-Уилк (Shapiro-Wilk). 
Съответно, величините с нормално разпределение (Shapiro-Wilk p > 0.05) са 
представени със средноаритметичната стойност и стандартното отклонение 
(±SD). За установяване на статистически значими тендеции са използвани 
следните статистически методи зависимост от броя на групите: 

При съпоставка на две групи е проведен т-тест за две независими извадки 
(independent-samples t-test). При определени съпоставки се установи липса на 
хомогенна вариабилност (homogeneity of variances) според теста на Лeвин 
(Levine’s test p < 0.05).  В такива случаи стойността на p беше отчетена при 
условие equal variances not assumed. 

• При повече от две групи беше проведен еднофакторен вариационен 
анализ (one-way ANOVA). 

• Графичното представяне на резултатите включва графики на средните и 
индивидуалните  стойности и 95% доверителен интервал (Individual value plots 
with the mean and 95% CI). 

При липса на нормално разпределение (Shapiro-Wilk p < 0.05), средната 
тенденция е представена чрез медианата и интерквартилния диапазон (IQR). За 
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установяване на статистически значими тендеции бяха използвани следните 
методи: 

• Непараметричния тест на Крускал-Уолис (Kruskal-Wallis) за съпоставка 
на повече от две групи/ категории. 

• Ранговата корелация  на Спирмън (Spearman rank-order correlation) за 
анализ на връзката между две величини. 

• Анализ с РОК крива (Receiver operating characteristic curve/ROC curve) за 
изследване  диагностичната способност на APLA2R в серум като маркер за 
наличие на пМН. Статистиките включват площ под кривата (AUC), 
чувствителност, специфичност и гранична критерийна стойност. 

• Резултатите са илюстрирани чрез графики на разсейването с 
регресионната линия (scatter plots with fitted regression line) и графики на 
площта под кривата (AUC). 

Всички анализи са проведени при допустимо ниво на грешка alpha =5%  (p < 0. 
05). Резултатите са градирани според статистическата значимост както следва: 
* - p < 0.05; : ** -p < 0.01; *** - p < 0.001. 

За анализ на данните са използвани статистическите програми IBM SPSS, 
версия 27 (2020),  Minitab версия 19 (2020) и MedCalc, версия 20.008 (2021). 
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Глава ІV 

Резултати 

Задача 1: Да бъдат категоризирани пациентите в три групи- пМН, иМН и 
вМН, според наличните и описани по-горе в обзора критерии за първична, 
идиопатична и вторична МН. 

1.1 Разпределение по пол и възраст 

В изследването са включени общо 79 пациенти с мембранозна нефропатия 
(МН), сред които 47 (60%) с  първична APLA2R асоциирана (пМН), 20 (25%) с 
идиопатична МН (иМН) и 12 (15%) с вторична (вМН). Типът МН беше 
определен след имунохистохимичното изследване. Разпределението на 
пациентите според типа на МН е илюстрирано на Фиг.1. 

 

 
Фигура 1: Разпределение на пациентите според типа на МН 

Средната възраст на пациентите в изследваната група възлиза на 55.22±15.87 
години, с възрастов диапазон между 24 и 86 години. Възрастта на пациентите 
според типа на  МН е сходна, без значима разлика (p = 0.187): пМН 
(54.51±15.87г.); иМН (52.40±15.64г.); вМН (62.67±17.14 г.). 
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Половото разпределние показва по-висок относителен дял на мъжете 
пациенти, които съставляват 59.50% от цялата група  в сравнение с 40.50% 
жени.  Според типа МН, мъжете имат най-висок относителен дял при  вМН 
(75%), следвани от пМН (57.00%) и иМН (55%). Разликите в половото 
разпределние не достигат статистическа значимост, p = 0.485 (Табл.2). 

Таблица 2: Данни за възрастта и пола на пациентите 

 
На Фиг. 2 са представени графики, илюстриращи индивидуланата и средна 
възраст с 95% доверителен интервал според типа на МН, а на Фиг. 3 половото 
разпределение според типа МН. 

 
Фигура 2: Графики на  
индивидуланата и средна възраст с 
95%  доверителен интервал според 
типа на МН 

 
Фигура 3: Полово разпределение 
според типа на МН 
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1.2 Демографски данни за пациентите с есенциална МН. 

пМН и иМН за удобство при отграничаването на първична/вторична, ще бъдат 
обединени под термина есенциална МН /еМН/. 

Общо 67 (85%) пациенти бяха категоризирани с есенциална МН, сред които 47 
пациенти с пМН  и 20 с иМН. Средната възраст на пациентите възлиза на 
53.88±15.39години, с възрастов диапазон между 24 и 86 години. Средната 
възраст на пациените с есенциална МН е по-ниска от тази на пациентите с вМН 
(62.67±17.14 години), но без значимост на разликата, p = 0.077 (Фиг. 4: А). 
Половото разпределение в групата с есенциална МН показва 38 мъже (57%) и 
29 жени (43%), без значима разлика в сравнение с групата вМН, p = 0.342  
(Фиг.4: Б) 

 
Фигура 4: Средна и индивидуална възраст (А) и полово разпределение (Б) при 
пациенти с есенциална МН и вМН 

Задача 2: Да се определи честота и вид на отлаганията – IgG4, PLA2R и 
MBL при различните видове МН. 

Данните относно честотата и вида на отлаганията са обобщени на Таблица 3. 

За статистическа съпоставка между видовете MH и честотата и вида на 
отлаганията са използвани кръстосани таблици  и теста Хи-квадрат (Chi-square 
test). Резултатите са описани и илюстрирани с фигури по-долу. 

Таблица 3: Честота на отлаганията IgG4, PLA2R и MBL според вида на МН 
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*- Статистическа значимост при p < 0.05; ** - Статистическа значимост при p 
< 0.01; ***- Статистическа значимост при p < 0.001; ! – Значимо по-висок 
относителен дял от групата пМН (p = 0.005); Значимо по-висок относителен 
дял от групата вМН (p = 0.003). 

Тройно положителните пациенти съставляват 27% от групата пМН и 0%  
от останалите две групи, със значима разлика, p = 0.013 (Фиг. 5). 

*- Статистически значима разлика 
при p < 0.05 

 

 

Фигура 5: Разпределение на             
пациентите с тройно положителни 
данни между видовете МН 
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Тройно позитивни случаи (IgG4 + , PLA2R+ и MBL +) при пациенти с 
първична МН 

 
 

Изображение №1: Б-12 27552. ИХХ 
– изследване: MBL (+) положителна 
експресия, гранулиран модел 
субепително, х400. 

 
 

Изображение №2: Б-12 27552. ИХХ 
– изследване: IgG4 (+) положителна 
експресия, гранулиран модел 
субепително, х400. 

 

 

Изображение №3: Б-12 27552. ИХХ 
– изследване:  PLA2R (3+) силно 
положителна експресия, гранулиран 
модел субепително, х400. 

Двойно положителните пациенти съставляват 47% от групата пМН, 33% от 
групата иМН  и не са установени в групата вМН (0%). Разликата между 
първите две групи и пациентите с вМН е статистически значима,  p < 0.001. 

Двойно положителните пациенти за PLA2R и IgG4 съставляват 47% от групата 
с пМН и не са установени в останалите две групи (0%), със значимост на 
разликата, p < 0.001. 

Осем пациенти показаха двойно положителни резултати за IgG4 и MBL, от 
които шест бяха в групата иМН (33%) и 2-ма в групата пМН (4%), със значима 
разлика от 29% (p = 0.005).  Групата иМН също показа значима разлика от 
вМН, при която не се установиха двойно положителни  пациенти за PLA2R и 
MBL (p = 0.003) (Фиг.6). 
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*- Статистически значима разлика при p < 0.05; ** - Статистически значима 
разлика при p < 0.01; ***- Статистически значима разлика при p < 0.001 

Фигура 6: Разпределение на пациентите с двойно положителни данни 

Двойно позитивни случаи (IgG4 +  и MBL +) при пациент със ЗД и иМН. 

 
Изображение №4: Б-15 27964. ИХХ 
– изследване: IgG4 (+) положителна 
експресия, гранулиран модел 
субепително, х400. 

 
Изображение №5: Б-15 27964. ИХХ 
– изследване: MBL (+) положителна 
експресия, гранулиран модел 
субепително, х400. 

Положителните пациенти за един показател съставляват 26% от групата 
пМН,  33% от иМН и 44% от групата  вМН, но разликата между видовете МН 
не достига статистическа значимост, p = 0.425. В групата пМН се установиха 
24% положителни случаи за PLA2R и не се наблюдават при другите две групи 
(0%), със значимост на разликата, p < 0.001.  Пациентите положителни за IgG4 
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съставляват 2% от групата пМН, 33% от иМН и 44%  от пациентите с вМН, със 
значима разлика  между групата пМН и останалитде две групи, p < 0.001. Не 
бяха установени пациенти положителни само за MBL в нито една от групите 
между видовете МН (Фиг. 7). 

 
*- Статистически значима разлика при p < 0.05; ***- Статистически значима 
разлика при  p < 0.001 

Фигура 7: Разпределение на пациентите с положителни данни за един 
показател между видовете МН 

Тройно отрицателните пациенти преобладават сред пациентите с вМН като 
съставляват 56% от групата. При иМН групата тройно отрицателните пациенти 
съставляват 33% и 0 % при групата пМН, със значимост на разликата, p < 0.001. 
(Фиг. 8). 
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***- Статистически значима разлика при p < 0.001 

Фигура 8: Разпределение на пациентите с тройно отрицателни показатели 
между видовете МН 

 

Тройно негативен случай (IgG4 -, PLA2R-  и MBL -) при пациент с 
вторична МН и с простатен карцином. 

 
Изображение №6: Б-15 3024. ИХХ-
изследване: IgG4 (-) липса на 
експресия, х400. 

 
Изображение №7: Б-15 3024.  ИХХ-
изследване: MBL (-) липса на 
експресия, х400. 

 

 

Изображение №8: Б-15 3024. ИХХ-
изследване: PLA2R (-) липса на 
експресия, х400. 

Обобщение на основните тенденции към Задача 2 

• Тройно положителни пациенти се установиха само в групата пМН. 

• Двойно положителни случаи се установиха в групите пМН и иМН и не 
се установиха сред пациентите с вМН. 
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• Положителни за един показател случаи се установиха при трите групи с 
най-висок относителен дял при пациентите с вМН и най-нисък при групата 
пМН. 

• Най-висок относителен дял на тройно отрицателни пациенти се установи 
в групата вМН и най-нисък при групата пМН. 

Задача 3: Корелация между наличните APLA2R антитела в серума и брой 
положителни за PLA2R от ИХХ и значението им за поставянето на 
окончателна диагноза. 

3.1 Съгласуваност между положителни за APLA2R в серум и положителни 
за PLA2R на имухистохимия. 

Данни за двата показателя APLA2R в серум и отлагане срещу PLA2R на 
имухистохимия бяха начилични при 58 от пациентите. Според PLA2R 
(имухистохимия), 36 бяха категоризирани като положителни и 22 отрицателни. 
Според APLA2R в серум, 35 са категоризирани като положителни (APLA2R в 
серум > 20) и 24 като отрицателни. Съвпаденията между двата метода относно 
положителни случаи са 32 и  19 съвпадения относно отрицателни случаи.  
Разминавания има при 7 пациенти, от които 4 са положителни за PLA2R 
(имунохистохимия), но са отрицателни за APLA2R в серум. Обратно, 
останалите 3-ма са положителни за APLA2R в серум  и отрицателни за PLA2R 
имунохистохимия (Таблица 4). 

Таблица 4: Кръстосана таблица между отлагане срещу PLA2R на 
имухистохимия и APLA2R в серум. 

 
Анализът с ROC (receiver operating characteristic) крива показа степен на 
съгласуваност от 87.60%  между диагностицирането на положителни и 
отрицателни случаи  според PLA2R (имухистохимия) и APLA2R в серум, с 
площ под кривата AUC = 0.876 (95% ДИ: 0.763 до 0.949, p < 0.001). 
Чувствителността беше изчислена на 91.42% и специфичността на 82.60%. 
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Таблица 5: Резултати от анализа с ROC крива за степен на съгласуваност  
между PLA2R (имухистохимия) и APLA2R в серум. 

 
ROC кривата между PLA2R (имухистохимия) и APLA2R в серум е 
илюстрирана на Фиг.9. 

 
Фигура 9: ROC кривата между PLA2R (имухистохимия) и положителност за 
APLA2R в серум.

3.2 Да се изследва диагностичната способност на APLA2R в серум като 
маркер за наличие на пМН 

Данни за APLA2R в серум бяха налични за 59 пациенти, от които 40 с пMH и 
19 с друг вид MH. Положителни за APLA2R серум (APLA2R в серум > 20) бяха 
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36 пациенти, от които всички 36 бяха диагностиццирани с  пМН. Само 4-ма 
пациенти с пMH бяха отрицателни за APLA2R серум. Всички останали (n = 19) 
пациенти от групите иМН и вМН бяха отрицателни за APLA2R (Таблица 6). 

Таблица 6: Кръстосана таблица между пациентите с първична МН и 
положителност за APLA2R в серум 

 
Анализът с ROC крива показа степен на съгласуваност от 95.00%  между 
диагностицирането на положителни и отрицателни случаи  според 
положителност за APLA2R в серум, с площ под кривата AUC = 0.950 (95% ДИ: 
0.860 до 0.990, p < 0.001). Чувствителността беше изчислена на 90.00% и 
специфичността на 100%. 

Таблица 7: Резултати от анализа с ROC крива за степен на съгласуваност  
между положителност за APLA2R в серум и диагноза с първична МН 

 
AUC- areas under the curve; SE- standard error 

 

ROC кривата между положителност за APLA2R в серум и наличие на първична 
МН е илюстрирана на Фиг. 10. 
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Фигура 10: ROC кривата между диагноза с пMH и положителност за APLA2R 
в серум 

Обобщение на основните тенденции към Задача 3 

1. Между диагностицирането на положителни и отрицателни случаи  според 
APLA2R в серум > 20 и положителни и отрицателни случаи  според PLA2R 
(имухистохимия) се установи степен на съгласуваност от 87.60%  с 
чувствителност  91.42% и специфичност 82.60%. 

2.  Положителност за APLA2R в серум показа висока степен на прецизност от 
95% при диагностициране на първична MH, с чувствителност 90% и 
специфичност 100%. 

Задача 4: Да се определи типа на отлагания IgG4, PLA2R и MBL при 
пациентите със захарен диабет. 

4.1. Пациенти със захарен диабет общо и според вида на МН 

В изследваната група от 79 пациенти, 24 (30%) страдат от захарен диабет (ЗД), 
от които 23 със ЗД тип 2 и един пациент с тип 1.  Разпределението на 
пациентите със ЗД спрямо вида на МН е следното: 11с пМН, съставляващи 24% 
от групата; 10 с иМН, съставляващи  50% от групата; 3 с вМН, съставляващи 
25% от групата. Относителният дял на пациентите със ЗД е значимо по-висок 
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при групата иМН в сравнение с пМН и вМН групите, p = 0.045 (Фиг. 11). 

 
*- Статистически значима разлика при p < 0.05 

Фигура 11: Относителен дял на   пациентите със захарен диабет общо и според 
вида на МН 

От пациентите със захарен диабет, 10% са тройно положителни, 43% са двойно 
положителни, 33% са положителни за един показател и 14% са тройно 
отрицателни. 

Съпоставени с пациентите без захарен диабет, честотата на отлаганията 
PLA2R, IgG4 и MBL при пациентите със ЗД показа сходно разпределение. 
Тройно положителните пациенти са с 10% повече при групата без ЗД, но без 
значима разлика, p = 0.314. Обратно, двойно положителните са с 10% повече 
при групата със ЗД, но отново разликата не достига значимост, p = 0.604. 
Положителните за един показател и тройно отрицателните показват много 
сходен относителен дял при пациентите с и без ЗД. 

Таблица 8: Честота на отлаганията IgG4, PLA2R и MBL при пациентите със 
захарен диабет според вида на МН 
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** - Статистически значима разлика при p < 0.01 

Основни тенденции към Задача 4 

1. В изследваната група от 79 пациенти, 30% страдат от захарен диабет (ЗД). 
Относителният дял на пациентите със ЗД е значимо по-висок (50%) при 
групата иМН в сравнение с пМН и вМН групите. 

2. От пациентите със захарен диабет, 10% са тройно положителни, 43% са 
двойно положителни, 33% са положителни за един показател и 14% са тройно 
отрицателни. 

• Тройно положителните пациенти се установиха само в групата с пМН 
(20%). 

• Двойно положителни пациенти се установиха в групите пМН (50%) и 
иМН (50%) със следното разпределение: 

- пМН: 40% положителни за  PLA2R и IgG4 и 10% положителни 

за IgG4 и MBL 

- иМН: Всички (50%) положителни за IgG4 и MBL 
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• Положителни за един показател има и в трите групи, но с най-голям 
относителен дял при групата вМН. 

- пМН: Всички (30%) положителни за  PLA2R 

- иМН: Всички (25%) са положителни за IgG4 

- вМН: Всички (67%) са положителни за IgG4 

• Тройно отрицателни пациенти има в групите иМН и вМН и няма при 
пМН групата. 

3. Честотата на отлаганията PLA2R, IgG4, MBL не показа значима разлика 
между пациетите с и без ЗД. 

Задача 5: Да се определи относителния дял на положителните за IgG4 
според вида на МН - пМН, иМН и вМН 

Данни за IgG4 бяха налични за 72 пациенти, 45 с пМН, 18 с иМН и 9 с вМН. 
Общо положителни за IgG4 са 50 пациенти, съставляващи 68.50% от цялата 
група. При групата пМН, положителни са 34 (74%), при иМН са установени 12 
(67%) положителни и при вМН положителни са 4 (44%). Най-висок е 
относителният дял на положителните за IgG4 при пМН  пациентите и най-
нисък при групата вМН, но разликата между видовете МН не достига 
статистическа значимост, p = 0.216 (Фиг. 12). 

 
 

Фигура 12: Разпределение на положителните пациенти  за IgG4 общо и според  
вида на МН 
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Задача 6. Да се определи относителния дял на положителните за MBL 
според вида на МН - пМН, иМН и вМН 

От общо 72 пациенти с данни за MBL, 20 (27%) бяха положителни. В 
групата пМН относителният дял на положителните възлиза на 31% (14 от 
45); при групата иМН положителните съставляват  33% (6 от 18);  в групата 
вМН не са установени положителни случаи. Разликата между видовете МН 
относно относителния дял на  положителните пациенти за MBL не достига 
статистическа значимост, p = 0.100 (Фиг. 13). 

 
Фигура 13: Разпределение на положителните пациенти  за MBL общо и 
според  вида на МН 

6.1 Разпределение на положителните за MBL според стадия на МН 

Според стадия на МН, 6 (8%) пациенти бяха категоризирани в  I-ви стадий, 
35 във II-ри стадий  (49%), 24 (33%) в III-ти стадий и 7(10%) в IV-ти стадий. 
Положителните пациенти за MBL според стадия на МН съставляват 33% 
(2/6) от тези в I-ви стадий, 31% (11/35) от пациентите във II-ри стадий, 25% 
(6/24) от пациентите в III-ти стадий и 14% (1/7) в IV-ти стадий.  

Най-висок относителен дял на пациенти с положителни резултати за MBL 
се установи в I-ви стадий и се наблюдава леко намаляване с всеки следващ 
стадий, но разликата не достига статистическа значимост, p = 0.641 (Фиг. 
14). 
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Фигура 14: Относителен дял на положителните пациенти  за MBL при 
отделните стадий на  МН 

6.2 Положителни пациенти за MBL със захарен диабет 

В групата на пациентите със захарен диабет, 64% са с отрицателни 
резултати за MBL и 36% са положителни. В групата на пациентите без 
захарен диабет, 74% са отрицателни и 26% положителни за MBL.  
Относителният дял на положителните за MBL е с 10% по-висок при 
пациентите със захарен диабет, но разликата не достига статистическа 
значимост, p = 0.401 (Фиг. 15). 

 
Фигура 15: Относителен дял на положителните и отрицателни пациенти  за 
MBL спрямо захарен диабет 
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Обобщение на основните тенденции към Задача 5 и 6 

1.   Установи се висок относителен дял на положителни пациенти  за IgG4 
(68.50%) в изследваната група пациенти, с  най-висок относителен дял  
(74%)  при  пМН  групата и най-нисък при групата вМН (44%),  но без 
значимост на разликата между видовете МН. 

2.  Като цяло, относителният дял на положителните пациенти за MBL е 27%, 
с по-висок относителен дял при групата иМН (33%) и липса на 

такива при  групата вМН.  Разликата между видовете МН относно  
относителния дял на  положителните пациенти за MBL не достига 
статистическа значимост. 

3.  Най-висок относителен дял на пациенти с положителни резултати за MBL 
се установи в I-ви и II- ри стадий и  постепенно намаляване в следващите 
стадии, но без значимост на разликата. 

4.  Относителният дял на положителните за MBL е с 10% по-висок при      
пациентите със захарен диабет в сравнение с тези без захарен диабет, но 
разликата не достига статистическа значимост. 

Задача 7: Да се анализира връзката между нивото на APLA2R в серум с 
eGFR, албумин и протеинурия 

Връзката между нивото на APLA2R в серум и eGFR, албумин и протеинурия 
беше изследвана чрез ранговата корелация  на Спирмън (Spearman rank-
order correlation). Резултатите (Таблица 9) показаха значима положителна 
асоциация между нивото на APLA2R в серум и протеинурия (rs = 0.425, p = 
0.005) и значима отрицателна асоциация между нивото на APLA2R в серум 
и албумин (rs = -0.577, p < 0.001). Между APLA2R в серум и eGFR не се 
наблюдава значима асоциация (p = 0.106). 

Таблица 9: Резултати от корелационния анализ с ранговата корелация на 
Спирмън относно връзката между нивото на APLA2R в серум с протеинурия 
албумин и eGFR 

 
**- Значима асоциация при p < 0.01; ***- Значима асоциация при p < 0.001 
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На Фиг. 16 е илюстрирана значимата положителна асоциация между нивото 
на APLA2R в серум и протеинурия, а на Фиг. 17  значимата отрицателна 
асоциация между APLA2R в серум и албумин. 

 
**- Значима асоциация при p < 0.01 

Фигура 16: Значима положителна 
асоциация между APLA2R в серум 
и протеинурия 

 
***- Значима асоциация при p < 
0.001 

Фигура 17: Значима отрицателна 
асоциация между APLA2R в серум 
и албумин 

Обобщение на резултатите към Задача 7 

Нивото на APLA2R в серум показа значима асоциация с  активността на 
заболяването  относно следните параметри: 

• Значима положителна асоциация между нивата на APLA2R 

в серум и протеинурия. Увеличаване на  APLA2R в серум се свързва с 
повишаване на протеинурията. 

• Значима отрицателна асоциация между нивата на APLA2R 

в серум и албумин. Увеличаване на  APLA2R в серум се свързва с 
понижаване на албумина. 

Задача 8: Изход от терапията 

8.1 Общо за изследваната група 

За пълна ремисия приемаме липсата на нефротичен синдром /липса на 
отоци, нормални стойности на общ белтък, албумин, холестерол и 
триглицериди/ и отрицателни стойности на APLA2R и протеинурия под 1 
гр/24ч. 

За клинична ремисия приемаме намаляване/липса на отоци, липса на 
нефротични прояви при персистиране на протеинурия от 1 до 3гр/24ч. 
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***- Статистически значима разлика при p < 0.001 

Фигура 18: Разпределение на пациентите спрямо изхода от лечението 

8.2 Според вида на MH 

Пълна ремисия беше установена при 66% (31/47) от пациентите с пMH; при 
60% (12/20) от групата иMH и при 42% (5/12) в групата вMH. Клинична 
ремисия е настъпила при 22% (10/47) от пациентите с пMH; при 10% (2/20) 
от групата иMH и при 8% (1/12) от групата вMH. Спонтанна ремисия се 
отчете при 2% (1/47) от групата пMH; при 15% (3/20) от пациентите с иMH 
и при 0% от групата вMH.  Като цяло относителният дял на пациентите с 
ремисия е  значимо по-висок при пациентите с пMH (90%) и иMH (85%) в 
сравнение с тези с вMH (50%), p = 0.006.   Без ефект от терапията са 6% 
(3/47) от пациентите с пMH; 15% (3/20) от групата иMH и 33% (4/12) от 
групата вMH. По-високият относителен дял на пациенти без ефект от 
терапията в групата вMH е статистически значим, p =0.023 (Фиг. 19). 
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***- Статистически значима разлика при p < 0.05 

Фигура 19: Разпределение спрямо изхода от лечението и вида на MH 

8.3 Вид на терапията спрямо изхода от терапията 

Данни за вида терапия и изхода от терапията са обобщени на Таблица 10. 
При пациентите с пълна ремисия най-висок относителен дял от пациентите 
29% са лекувани с кортикостероид+ циклофосфамид+ азатиоприн; 

24% от пациентите са лекувани с различни терапевтични схеми, но постигат 
пълна ремисия само след включването на такролимус /ТКР/. 

17% с кортикостероид+ циклофосфамид; 

17% с кортикостероид+ циклофосфамид+ микофенолат мофетил; 

13% с кортикостероид+ циклофосфамид+ микофенолат мофетил+ 
азатиоприн. 

Останалите видове терапии имат нисък относителен дял сред пациентите с 
пълна ремисия, а  терапия само с кортикостероид не е провеждана. 

Таблица 10: Видове терапия спрямо изхода от лечението 

 
8.3 Изход от лечението при пациентите с положителност за PLA2R 
(имунохистохимия) 
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В центъра на настоящия анализ са пациентите положителни за  PLA2R 
(ИХХ), но за съпоставка също сме включили и резултатите за групата с 
отрицателни данни за същия показател. 

Вътрешногрупово при пациентите положителни за PLA2R (ИХХ), значимо 
доминират тези постигнали пълна ремисия  67% (p < 0.001). Клинична 
ремисия се наблюдава при 21%;  спонтанна ремисия при 2% и без ефект 5%.  
При двама пациенти липсва информация за изхода от лечението. При 
пациентите отрицателни за PLA2R (имунохистохимия) също значимо 
доминират тези с пълна ремисия (58%), p < 0.001. Между групите прави 
впечатление, че относителният дял на пациентите с пълна ремисия е по-
висок с 9% при групата с положителни PLA2R (ИХХ) данни, както и 
относителният дял на пациентите с клинична ремисия, който е с 11% по-
висок от този при групата с отрицателни резултати за PLA2R (ИХХ). Също 
прави впечатление по-високият относителен дял (с 11%)  на пациенти без 
ефект от терапията при пациентите отрицателни за PLA2R (ИХХ). Като цяло 
се очертава сходно разпределение спрямо изхода от лечението при 
положителните и отрицателни пациенти, без значима разлика между тях ( p 
= 0.204). Ако обобщим резултатите за видовете ремисия,  при пациентите с 
положителни данни за PLA2R (ИХХ) терапията е довела до ремисия при 
90% от тях в сравнение със 78% при пациентите с отрицателни данни, но 
без значимост на разликата от 12% (p = 0.186). 

 
***- Значимо по-висок относителен дял при p < 0.001 

Фигура 20: Разпределение спрямо изхода от лечението при положителни и 
отрицателни за PLA2R (имунохистохимия) пациенти 

8.4 Изход от лечението при пациентите с положителност за MBL 
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Общо 20 пациенти са показали положителност за MBL. При 15 от тях (75%) 
е постигната пълна ремисия, при 5% (n=1) клинична ремисия и при 5% (n=1) 
спонтанна ремисия. Пациентите без ефект съставляват 10% и липсва 
информация за един пациент.  Относителният дял на пациентите с пълна 
ремисия доминира значимо сред останалите опции, p < 0.001. 

В сравнение с отрицателните за MBL пациенти, относителният дял на 
пациентите с пълна ремисия е с 15% по-висок при положителните, но 
разликата не достига значимост (p = 0.278). 

 
***- Значимо по-висок относителен дял при p < 0.001 

Фигура 21: Разпределение спрямо изхода от лечението при положителни и 
отрицателни за MBL пациенти 

8.5 Изход от лечението при пациентите с положителност за IgG4 

Общо 50 пациенти са показали положителност за IgG4. При  64% от тях е 
постигната пълна ремисия, при 16% клинична ремисия и при 6% спонтанна 
ремисия. Без ефект от терапията са 8% и за 6% липсва информация относно 
изхода от терапията. Относителният дял на пациентите с пълна ремисия 
значимо доминира сред другите опции, p < 0.001. 

Много сходно е разпределението в групата на пациентите с отрицателни 
резултати за IgG4. 
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***- Значимо по-висок относителен дял при p < 0.001 

Фигура 22: Разпределение спрямо изхода от лечението при положителни и 
отрицателни за IgG4 

Обобщение на резултатите към Задача 8 

1.  В резултат от терапията, при  82% от пациентите е настъпила ремисия, 
вклюващи 61% с пълна ремисия, 16% с клинична ремисия и 5% със 
спонтанна ремисия. 

2.  Според вида на MH, относителният дял на пациентите с ремисия е 
значимо по-висок при пациентите с пMH и иMH в сравнение с тези с вMH. 

• 90% от пMH групата (66% пълна, 22% клинична и 2% спонтанна) 

• 85% от иMH групата (60% пълна, 10% клинична и 15% спонтанна) 

• 50% от вMH групата (42% пълна, 8% клинична и 0% спонтанна) 

3. В групата с вMH се установи значимо по-висок  относителен дял на 
пациенти без ефект от терапията. 

4.  Между вида на терапията и изхода от лечението не се определят  твърдо 
изявени тенденции поради широкият диапазон от терапии. Все пак можем 
да споменем следните по-яснии тенденции. 

• Пациенти с пълна ремисия – При всички е проведена терапия като 
най-висок относителен дял от пациентите с пълна ремисия (29%) са 
лекувани с кортикостероид+ циклофосфамид+ азатиоприн. 
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• Пациенти с клинична ремисия:  46% са лекувани с  кортикостероид+ 
циклофосфамид; 30% с кортикостероид+ циклофосфамид+ микофенолат 
мофетил; 

• Пациенти със спонтанна ремисия -  не е приложена терапия. 

• Пациентите без ефект - Най-висок относителен дял (40%) са лекувани  
с кортикостероид + циклофосфамид; 20% с кортикостероид+ 
циклофосфамид+ такролимус. 

5.  Изход от терапията при пациентите положителни за  PLA2R (ИХХ). 

• При пациентите с положителни данни за PLA2R терапията е довела 
до ремисия при 90% (67% пълна, 21% клинична и 2% спонтанна). 

• Относителният дял на пациентите с ремисия е по-висок при 
положителните (90%) в сравнение с отрицателните пациенти (78%), но без 
значимост на разликата от 12% (p = 0.186). 

6. Изход от терапията при пациентите положителни за MBL 

• При пациентите с положителни данни за MBL терапията е довела до 
ремисия при 85% (75% пълна, 5% клинична и 5% спонтанна). 

• Относителният дял на пациентите с ремисия не се различава между  
положителни и отрицателни пациенти. И при двете групи възлиза на 85%. 

7. Изход от терапията при пациентите положителни за IgG4 

• При пациентите с положителни данни за  IgG4 терапията е довела до 
ремисия при 86% (64% пълна, 16% клинична и 6% спонтанна). 

• Относителният дял на пациентите с ремисия при положителните  за 
IgG4 пациенти е с 3.5% по-висок в сравнение с отрицателните пациенти 
(82.5%), без значима разлика. 
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Глава V 

Обсъждане 

Задача 1: Да бъдат категоризирани пациентите в три групи (пМН, иМН 
и вМН), според наличните и описани по-горе в обзора критерии за 
първична, идиопатична и вторична МН. 

Средната възраст на пациентите с МН в нашата група болни е пМН 
(54.51±15.87г.); иМН (52.40±15.64г.) и вМН (62.67±17.14 г.), тези данни 
отговарят на данните описвани от други източници, включително с 
характерното за МН увеличаване на възрастта при пациенти с вМН. Общо 
67 (85%) от пациентите бяха категоризирани с еМН /пМН и иМН/ и 12 (15%) 
с вМН. Относно разпределението първична/ вторична, данните цитирани от 
други източници, са 70-80% за пМН и 20-30% вМН. Процентът на вМН в 
изследваната група е  по-нисък-  15%. 

В нашата група болни липсва съотношение 2:1 между мъже- жени, което е 
установено и описано в чуждоезичната литература. Половото 
разпределение според според типа на МН при нас е 38 мъже (57%) и 29 жени 
(43%) за еМН. И 9 пациента (75.00%) от мъжки пол и 3 пациента (25.00%) 
от женски пол за вМН. В изследваната от нас група е налице съотношението  
3:1 само когато се касае за вМН, с тенденция за изравняване между половете 
когато се касае за еМН (57%- мъже:43%- жени). 

Задача 2:  Да се определи честота и вида на отлаганията IgG4, PLA2R и 
MBL според вида МН. 

Тройно положителните за PLA2R/ IgG4/MBL, са 27% от групата пМН и 0%  
от останалите две групи, със значима разлика, p = 0.013. Тройно 
положителни пациенти не са установени в групата вМН (0%). 

• Двойно положителните пациенти за PLA2R/IgG4 съставляват 47% от 
групата с пМН и не са установени в останалите две групи (0%), със 
значимост на разликата, p < 0.001. 

• Двойно /+/ резултати за IgG4/MBL – 4% от пМН, 33% от иМН и 0% 
от вМН. Има само двама пациента с пМН /+/ само за IgG4/MBL, които са 
категоризирани в пМН, поради  /+/ APLA2R в серум. От описаните в 
литературата източници, също има единични случаи на /+/ в серум, но 
липсата на /+/ в материал от ПББ, даже при обработка на материала, чрез 
имунофлуоресценция. Тези два случая подтвърждават теорията за епитопно 
разкриване и по-късно формиране на антитела към PLA2R. Ако резултата от 
ИХХ бе тройно /-/ тези пациенти би следвало да не се включват в общата 
група. Понякога при грешки във фиксацията и съхраняването на 
парафиновото блокче се получават /-/ резултати на ИХХ, това се случва, 
когато материалът не е бил съхраняван или фиксиран в парафин правилно и 
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се унищожават антителата, тогава на ИХХ резултатите са отрицателни. Но 
при нашите пациенти това не е така, защото и двамата позитивират 
IgG4/MBL. 

Двойно /+/ за IgG4/MBL има основно при пациентите с иМН. Няма пациенти 
двойно положителни за IgG4 и MBL при пациентите с вМН. Двойно /+/ 
пациенти за PLA2R и MBL не са установени в нито една от групите- 0%. 

Положителните пациенти за един показател: 

• В групата пМН се установиха 24% положителни случаи за PLA2R и 
не се наблюдават при другите две групи (0%), със значимост на разликата, 
p < 0.001. 

• Пациентите положителни само за IgG4 съставляват 2% от групата 
пМН, 33% от иМН и 44%  от пациентите с вМН, със значима разлика  между 
групата пМН и останалитде две групи, p < 0.001. 

Vladimir Tesar подобно на много други източници установява, че 
депозицията IgG4 е типична за пМН, а IgG1, IgG2, и IgG3 за вМН ,  C1q 
особено при мембранозна (клас V) лупусна нефропатия. Изненадващ е 
високия процент положителни само за IgG4 при пациентите с вМН в нашата 
група, който надвишава този с иМН. 

• Не бяха установени пациенти положителни само за MBL в нито една 
от групите. 

Тройно отрицателните пациенти преобладават сред пациентите с вМН като 
съставляват 56% от групата и 44% от иМН. 

От пМН няма тройно /-/. 

От групата иМН 33% са двойно /+/ за IgG4/MBL, 33% /+/ за IgG4 и 33% са 
тройно/-/ отрицателни- при тях е възможно отлаганията да са от IgG1, IgG2, 
IgG3 и тогава активирането на комплемента да става по не-лектинов път. 

Изводи от задача 2: 

Тройно /+/ за  PLA2R/ IgG4/ MBL, двойно /+/ за PLA2R/IgG4 или /+/ само за 
PLA2R, се срещат само при пМН. 

Наличието на двойно /+/ за IgG4/MBL е в подкрепа на активиране на 
лектиновия път и се установяват основно при иМН. 

Липсата на двойно /+/ за PLA2R/MBL показва, че е необходим IgG4 за 
активирането на лектиновия път на комплемента. 

Само IgG4 преобладава при пациенти с иМН и вМН, като водеща е вМН, т.е 
наличието само на IgG4, не следва  да се използва като маркер за еМН /пМН 
и иМН/. 
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Високия процент положителни за IgG4 при пациентите с вМН и липсата на 
+ за MBL в същата група, показва, че при пациенти с вМН, активирането на 
комплемента не е по лектинов път. Тези IgG4 са насочени най-вероятно 
срещу всадени в базалната мембрана карциномни антигени и не са абнормно 
гликозилирани, което не води до активиране на лектиновия път и затова 
няма отлагане на MBL. 

Липсата на пациенти /+/само за MBL, и наличието на MBL само в 
комбинация с IgG4 /без или със PLA2R/ е в подкрепа на данните, че за 
активирането на лектиновия път е необходим IgG4. 

Пациентите с вМН или са /-/ за каквито и да е отлагания или /+/ само за IgG4- 
44%. 

Задача 3: Корелация между наличните APLA2R антитела в серума и 
брой положителни за PLA2R от ИХХ и значението им за поставянето на 
окончателна диагноза. 

Има висока степен на съгласуваност 87.60%  между диагностицирането на 
положителни и отрицателни случаи  чрез ИХХ и APLA2R в серум. 
Чувствителността беше изчислена на 91.42% и специфичността 82.60%. 

Удобството на ИХХ е в това, че могат да се изследват пациенти след 
проведена вече терапия и е подходящ метод за научни цели. В ежедневната 
практика, при обработка на пресен материал от ПББ,  по-подходящ метод е 
имунофлуоресцентното изследване срещу PLA2R, а тогава може да се види 
и ко-локализацията на PLA2R с MBL. 

Диагностичната способност на APLA2R в серум като маркер за наличие 
на пМН. 

Положителност за APLA2R в серум показа висока степен на прецизност от 
95% при диагностициране на първична MH, с чувствителност 90% и 
специфичност 100%. За сравнение Sanjeet Roy и сътрудници през 2017г, в 
тяхно проучване на 153 пациента с МН, са установили, че изследването на 
PLA2R имунохистохимично е имало при това проучване сензитивност 
70.2% и специфичност 96.6% в отдиференцирането на първична от вторична 
МН. 

Наличието /+/ APLA2R в серум е сигурен и прецизен маркер за диагнозата 
МН, но клинициста е този който определя вида МН/ пМН, иМН или вМН/. 
APLA2R в серум е възможна да се позитивира при болни с хепатит, 
онкоболни и при пациенти с други автоимунни заболявания. 

Пациентите с МН и хепатит В, са подробно разгледани и обсъдени, преди 
окончателното категоризиране в определен вид МН. При негативизиране на 
вирусната репликация, но перститиране на APLA2R антитела в серум и 
активност на нефротичния синдром, тези пациенти са класифицирани като 
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пМН и се повлияха от провеждането на патогенетична терапия за МН. 
Пациенти с хепатит В и персистиращ нефротичен синдром, който се 
повлиява само от започване на антивирусна терапия, са класифицирани като 
пациенти с вМН. Това допринесе за така категоричните статистически 
резултати. Вида на МН при всеки пациент, бе определяна след ИХХ и 
детайлно разглеждане и обсъждане на всеки пациент. 

Задача 4: Вид отлагания- IgG4, PLA2R и MBL, при пациенти със 
захарен диабет. 

24 пациента (30%) страдат от захарен диабет (ЗД), от които 23 със ЗД тип 2 
и един пациент с тип 1. Нашия труд подтвърждава описаните от други 
източници данни, че МН се установява основно при пациенти със Захарен 
диабет тип 2. 

Тройно /+/ пациенти са с 10% по-малко при групата със ЗД, но отново се 
наблюдават само при пациенти с пМН. Подтвърждава се това, което 
забелязвахме от години, при пациентите със ЗД е по-малък процента на 
APLA2R /+/ пациенти. 

Двойно /+/ пациенти са с 10% повече при групата със ЗД и имат  следното 
разпределение: 

- от пМН: 40% положителни за  PLA2R и IgG4 и 10% положителни за IgG4 
и MBL 

- от иМН: Всички (50%) положителни за IgG4 и MBL 

Положителни за един показател и вид МН. 

Положителни за един показател има и в трите групи, но с най-голям 
относителен дял при групата вМН. Отново прави впечатление високия 
процент положителни за  IgG4, при пациенти с вМН иЗД. 

Разпределяне на пациентите със ЗД по вид МН и сравнение с общия 
брой. 

В изследваната група от 79 пациенти, разпределението на пациентите със 
ЗД спрямо вида на МН е следното: 11с пМН, съставляващи 24% от групата 
пМН; 10 с иМН, съставляващи  50% от групата пациенти с иМН; 3 с вМН, 
съставляващи 25% от групата пациенти с вМН. Относителният дял на 
пациентите със ЗД е значимо по-висок при групата иМН в сравнение с пМН 
и вМН групите, p = 0.045. 

William G. Couser в статията си за пМН описва следното: повечето случаи 
имат циркулиращи IgG4 автоантитела към подоцитен мембранен антиген 
PLA2R (70%), биопсично доказано PLA2R оцветяване индикиращо 
скорошна имунологична болестна активност въпреки отрицателните нива 
на антитела (15%), anti-THSD7A (3%–5%). Останалите 10%, вероятно имат 
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пМН вторична на различно, неоткрито все още анти-подоцитно антитяло. 
Процентите, които съобщават  Wenbin Liu и сътр. за пМН: PLA2R1 
асоциирана, THSD7Aасоциирана, NELL-1 асоциирана, съответно са 70–80, 
3–5, и 5–10% .   Следователно остават 5-22% , които не са антиген асоцирани 
или все още не е открит антигена. 

От нашите резултати освен, че се подтвърждава, че диабетиците са с 10% 
по-малко APLA2R /+/, също така се установява, че 50% от пациентите с 
иМН са пациенти със ЗД, докато същите тези пациенти заемат само 24% от 
пациентите с пМН и 25% от тези с вМН. Преобладаването при диабетици на 
иМН и /+/ при 50% от тях за IgG4/MBL, говори в полза на предимно 
лектинов път на активиране на комплементата каскада. 

Обяснение на високия процент пациенти с иМН и ЗД 

В първия стадий на ДН има задебеляване на ГБМ, при гликиране на 
структурните и белтъци намалява анионния и пълнеж и се увеличава 
филтрацията на отрицателно заредени белтъци. При ЗД настъпва гликиране 
на протеините и в тях настъпват конформационни промени. В стадий на 
задебеляване на ГБМ колагенът свързва и акумулира албумин, 
имуноглобулини и други протеини, но свързани там тези пространствено 
променени имуноглобулини не губят способността си да образуват имунни 
комплекси  с други антигени и антитела, което активира комплементната 
каскада. Възможно е намаления анионен пълнеж да е фактора отключващ 
депозирането на агалактозилирани IgG и активирането на лектиновия път. 

На този етап, настъпва “switch” и вместо ДН се развива МН. ДН спира на 
ниво задебеляване на ГБМ, след което настъпва имунологичен конфликт и  
трансформация на патоанатомичните промени в МН. Ако пространствено 
променения и гликозилиран е имуноглобулин IgG4, активира се лектиновия 
път, ако е друг вид имуноглобулин се активира класическия, а има 
доказателства за активиране и на алтернативния път. Абнормната 
гликозилация на имуноглобулините е иницииращия фактор за активиране 
на комплемента, като най-траен и дългоживеещ и дълго подложен на 
абнормно гликиране е IgG4, но той не е единствен, затова не може да се 
установи до този момент някаква строга и закономерна връзка между 
видовете МН и подтипове IgG. Абнормно гликозилираните протеини, могат 
да се насочат срещу собствени конформационно променени/непроменени 
белтъци или от всадени такива при ЗД и/или хроничен възпалителен процес. 
Възможно е никога да не успеем да установим всичките видове антиген- 
асоциирана МН. иМН винаги ще има, както и неустановени антигени, а е 
възможна появата и на нови, това е тясно свързано със замърсяването на 
околната среда, разновидните дейности и хронични възпалителни 
заболявания при хората. Важен е факта, че при диабетици това е по-
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вероятно да доведе до появата на МН и те представляват 50 % от пациентите 
с иМН. 

Задача 5: Положителни за IgG4 и вид МН. 

Общо положителни за IgG4 са 50 пациенти, съставляващи 68.50% от цялата 
група. При групата пМН, положителни са 34 (74%), при иМН са установени 
12 (67%) положителни и при вМН положителни са 4 (44%). Най-висок е 
относителният дял на положителните за IgG4 при пМН  пациентите и най-
нисък при групата вМН, но разликата между видовете МН не достига 
статистическа значимост. Наличието на IgG4, не може да бъде 
използвано за отдиференциране на първична от вторична МН. 

Задача 6: Положителни за MBL. 

От общо 72 пациенти с данни за MBL, 20 (27%) бяха положителни. 

Най-висок относителен дял на пациенти с положителни резултати за MBL 
се установи в I-ви и II стадий и постепенно намаляване в следващите стадии. 

M. Endo и сътр. установяват отлагане на MBL/MASP-1  при пациенти с IgA 
нефропатията основно при по-млади хора и в ранен стадий на заболяването. 
Не открих установена връзка между стадия МН и депозиция на MBL, 
описана в литературата до този момент при пациенти с МН, много малко са 
данните по този въпрос и за IgA нефропатията. Това което е установено при 
IgA нефропатията са изразени хистологични промени, по-тежка 
протеинурия и по-бърза прогресия към КСБЗ при пациентите положителни 
за MBL. 

Разпределение на положителните за MBL по вид МН. 

В групата пМН относителният дял на положителните възлиза на 31%; при 
групата иМН положителните съставляват  33%;  в групата вМН не са 
установени положителни случаи, въпреки наличието на IgG4. 

От ИХХ положителен MBL се установява само в комбинация 
PLAR/IgG4/MBL или IgG4/MBL, не се установява самостоятелно и при 
вМН. Най-вероятно тези IgG4 не са абнормно гликозилирани, а са отговор 
на всадените по базалната мембрана антигени, от първичното- малигнено/ 
автоимунно или друго заболяване. 

Относителният дял на положителните за MBL е с 10% по-висок при 
пациентите със захарен диабет. 
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Задача 7: Значение на нивото APLA2R антитела в серума за 
активността  на заболяването. 

Нивото на APLA2R в серум показа значима асоциация с  активността на 
заболяването. Увеличаване на  APLA2R в серум се свързва с 
повишаване на протеинурията и понижаване на серумния албумин. 

Нивото на APLA2R в серум може да бъде използван като маркер за 
активност на заболяването, да бъде широко използван за ранна диагностика 
на рецидив и един от маркерите за пълна ремисия на заболяването. Той е 
крайъгълен камък в диагностиката, диференцирането на пМН и в терапията 
на заболяването, без липсата на който лечението на тези пациенти е 
равносилно на лечение на сляпо. Рутинното му използване е  свързано с 
повишаване на качеството на лечение, по-бързо намиране на 
подходящата терапевтична комбинация и намаляване на вторичните 
ефекти от терапията. 

Задача 8: Резултати от терапията 

В резултат от терапията, при  82% от пациентите е настъпила  ремисия, 
вклюваща 61% с пълна ремисия, 16% с клинична ремисия и  5% със 
спонтанна ремисия, при 13% не се наблюдава ефект и при 5% нямаме 
информация за хода болестта поради неявяване и съответно липса на 
проследяване. Впечатление прави ниския процент на спонтанна ремисия 
при нашите пациенти в сравнения с описаните в литературата 1/3 от 
случаите. Това се дължи вероятно на ниската биопсична активност в 
България. Много пациенти достигат до КСБЗ или само се проследяват с 
множество работни/недоказани диагнози, като диабетна нефропатия. За да 
се отчете спонтанна ремисия, тези пациенти трябва да са хоспитализирани 
и биопсирани навреме. Спонтанната ремисия най-вероятно настъпва в 
амбулаторни условия, докато пациентите се лутат между различните видове 
специалисти. Процента на ребиопсиите е също много нисък, има случаи, 
диагностицирани с Минимални промени, а в последствие диагностицирани 
с МН. Малък е броят на квалифицираните патоанатоми, лаборанти и 
лаборатории, способни адекватно да приемат и обработят материала след 
ПББ. 

 

 

 

 

 

Резултати от терапията според вида на MH.
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Пълна ремисия: 

66% (31/47) от пациентите с пMH; 

60% (12/20) от групата иMH 

42% (5/12) в групата вMH. 

 

Клинична ремисия: 

22% (10/47) от пациентите с пMH; 

10% (2/20) от групата иMH 

8% (1/12) от групата вMH. 

  

Спонтанна ремисия: 

2% (1/47) от групата пMH; 

15% (3/20) от пациентите с иMH 

0% от групата вMH. 

 

Без ефект от терапията: 

6% (3/47) от пациентите с пMH; 

15% (3/20) от групата иMH 

33% (4/12) от групата вMH

Относителния дял на пациентите с ремисия е  значимо по-висок при 
пациентите с пMH (90%) и иMH (85%) в сравнение с тези с вMH (50%). 
Спонтанната ремисия се наблюдава основно при иМН. 

По-високият относителен дял на пациенти без ефект от терапията в групата 
вMH е статистически значим и обясним. По-висок е и броя в тази група на 
непроследени пациенти, особено тези с онкологични заболявания. 

 

Вид на терапията спрямо изхода от терапията. 

Пациенти с пълна ремисия 

Най-висок относителен дял от пациентите с пълна ремисия 29% са лекувани с 
кортикостероид /КС/+ циклофосфамид/ЦФД/+ азатиоприн/АЗА/; 

На второ място- 24% от пациентите са лекувани с различни терапевтични 
схеми, но постигат пълна ремисия след включването на такролимус /ТКР/. 

Останалите видове терапии имат нисък относителен дял сред пациентите с 
пълна ремисия, а терапия само с КС не е провеждана. 

 

 

 

 



 

48 
 

Пациенти с клинична ремисия 

46% са лекувани КС+ЦФД; 

30% с КС+ ЦФД+ ММ; 

16% с КС+ ЦФД+ ММ+ АЗА; 

8% с КС+ ЦФД+ ММ+ АЗА+ ТКР. 

При пациентите без ефект, най-висок относителен дял (40%) са лекувани с 
КС + ЦФД. 

Изход от лечението при пациентите положителни за PLA2R 

Между групите отрицателни и положителни за PLA2R, прави впечатление, че 
относителният дял на пациентите с пълна ремисия е по-висок с 9% при 
групата с положителни за PLA2R, както и относителният дял на пациентите с 
клинична ремисия, който е с 11% по-висок от този при групата с отрицателни 
резултати за PLA2R. Обобщено пациентите с ремисия при положителните за 
PLA2R е 90%, докато при отрицателните е 78%. 

При пациентите положителни за PLA2R имаме таргетен антиген, докато при 
иМН има хронично страдание, установено/неустановено, което води до 
непрекъснато активиране на комплементния път. А при вМН е необходимо 
първо повлияване на основното заболяване и в последствие настъпва ремисия. 

Изводи от 8 задача 

Терапията само с КС+ЦФД, води повече до клинична ремисия отколкото 
пълна ремисия- 47/17 %. Най-висок процент пълна ремисия имат пациенти на 
терапия с КС+ЦФД+АЗА, което при липса на противопоказания и странични 
ефекти е добър вариант за стартиране на терапия. При липса на задоволителен 
ефект или поява на странични ефекти, негова алтернатива е терапията 
КС+ЦФД+ММ. При липса на ефект от посочените комбинации е уместно 
преминаване на КС+ТКР с последващо постепенно премахване на КС при 
персистиране на пълна ремисия. При особено тежки случай е напълно 
обосновано директното започване на КС+ТКР, но много внимателна преценка, 
кога и как да се спира ТКР, поради високия процент на рецидиви при тези 
пациенти, след спирането на такролимус. Положителните за APLA2R и MBL 
имат по-висок процент на достигане на пълна и клинична ремисия в сравнение 
с отрицателните, а положителността за IgG4 не показва влияние върху 
процентите постигната ремисия при положителни и отрицателни. 
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9. Хипотетичен патогенетичен модел на МН. 

МН се появява вследствие на хроничен възпалителен процес в организма 
/хепатит, тиреоидит, хроничен холецистит, карцином, замърсяване на въздуха 
и др/. В резултат на хроничния възпалителен процес се увеличава количеството 
агалактолизирани IgG гликоформи. Те се насочват към ГБМ или защото там 
има всадени антигени от основното заболяване /Е антиген при хепатит В, СЕА, 
тиреоглобулин и тиреопероксидаза/, или се филтрират поради намаленния 
анионен заряд на ГБМ при ДН в I  стадий, имунизация и други причини водещи 
до намален анионен пълнеж. 

Образува се комплекс антиген-антитяло на място: 

1. IgG4- PLA2R, при наличие на замърсяване на въздуха, PLA2R1 се 
експресира не само от подоцитите, но също от белодробните макрофаги. 
Прототип на пМН. 

2. IgG4- Тироглобулин (ТГ)/тиропероксидаза (ТРО)/ други антигени от 
наличен хроничен възпалителен процес в организма +/- ЗД. Изследването на 
Тироглобулин (ТГ) и тиропероксидаза (ТРО) в депозити субепително, не се 
прави системно и може на тях да се дължи голяма част от пациентите с иМН. 
Прототип на иМН. 

3. IgG4-MBL-антиген /собствен или чужд/ при пациенти със захарен диабет. 
Голяма част от пациентите с иМН. 

4.  IgG4-  Е антиген при хепатит В/ CEA/друг туморен антиген/.  Прототип на 
вМН 

При персистиране на хроничния възпалителен процес, може да настъпи 
епитопно разкриване и да се позитивира АPLA2R, затова има случаи на 
хроничен хепатит, карцином, саркоидоза и др. положителни за АPLA2R, 
повлияващи се от провеждане на патогенетична терапия. Може на по-късен 
етап да се позитивира друг антиген. Затова има пациенти положителни за 
АPLA2R и THSD7A.  (Таблица 11). 

При прекъсване на хроничния възпалителен процес, при преустановяване на 
експозицията на вредни и алергенни за белия дроб микрочастици, при липса на 
сенсибилизация към антигени по повърхността на ГБМ и особено при 
пациенти с иМН, може да настъпи спонтанна ремисия. 

При пМН е налице ГН с автоимунна генеза и затова процентът пациенти с 
постигната пълна и клинична ремисия в тази група е по-висок. 
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Таблица 11: Хипотетичен патогенетичен модел на МН. 
пМН 
 
Индуцирана 
от хронично 
дразнене и 
възпаление в 
белия дроб и 
образуване на 
антитела към 
подоцитните 
антигени 

 
. 

иМН 
 
Индуцирана от 
хроничен 
възпалителен 
процес, МН се е   
обособила като 
отделна 
нозологична 
единица. 
 
 

 
 

вМН 
 
Индуцирана от   друго 
основно заболяване, 
МН не се обособила 
още като отделна 
нозологична единица. 

Антигените 
са 
експресирани 
от 
подоцитите 

 
 
 
 
 
 
 
→→→ 
1%      
 
Сенси- 
билиза- 
ция към 
THSD7A 

Антигени, чийто 
произход не е от 
ГБМ, а от 
хроничен 
възпалителен 
процес в организма 
+/- ЗД 

 Антигени всадени от 
друго основно 
заболяване, някои  от 
тях са неустановени 

PLA2R TG/TPO in AITD Антигени/трепонемни/ 
при сифилис/ 

THSD7A IgG4-MBL- антиген 
/собствен или чужд/ 
при пациенти със 
ЗД. 

Шистозомни антигени 
/Шистосомиаза/  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сенсибилизация към    
подоцитен антиген след 
епитопно 
разкриване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Сенсибилизация към 
подоцитен антиген след 
епитопно разкриване 
 

CEA /tumors/ 
Неустановен антиген- 
Саркоидоза 
NELL 1 /tumors/ 
Е антиген, при 
хроничен 
Хепатит В 
EXT1/EXT2 in SLE 
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ГЛАВА VІ 
ИЗВОДИ 

1. Средната възраст на пациентите с МН в представената група отговаря на 
данните описвани от други източници, но има по-нисък процент на пациенти с 
вМН. Половото разпределение според според типа на МН е 57:43% за 
еМН/вМН, но съотношение 3:1, в полза на мъжкия пол, когато се касае за вМН. 
2. Тройно положителни за  PLA2R/ IgG4/ MBL, двойно положителни за 
PLA2R/IgG4 и положителни за PLA2R, има само при пациенти с  пМН. 
3. Двойно положителни за IgG4/MBL се установяват основно при иМН и е в 
подкрепа за активиране на лектиновия път. 
4. Липсата на двойно положителност за PLA2R/MBL показва, че е необходим 
IgG4 за активирането на лектиновия път на комплемента. Наличието на MBL 
само в комбинация с IgG4 /без или със PLA2R/ показва, че за активирането на 
лектиновия път е необходим IgG4. Настоящият труд е в подкрепа на 
доказаното от Haddad и сътр., както и от Paolo Cravedi, за ролята на абнормно 
кликозилирания  IgG4 в патогенезата на болестта. Новото, което се установява 
е, че активация на лектиновия път има не само при антиген-асоциираната МН, 
но и при иМН. 
5. Наличието само на IgG4, не може да се използва като сигурен маркер за 
изключване на вМН. Отлагания само на IgG4 преобладават при пациенти с 
иМН и вМН, като водеща е вМН. При пациентите с вМН липсват отлагания на 
MBL, при тях активирането на комплемента най-вероятно не е по лектинов път. 
6. Съгласуваност 87.60%  между диагностицирането на положителни и 
отрицателни случаи на PLA2R чрез ИХХ и в серум. Чувствителността беше 
изчислена на 91.42% и специфичността 82.60%. 
7. Висока диагностичната стойност на APLA2R в серум като маркер за наличие 
на МН. Степен на прецизност от 95% при диагностициране на първична MH, с 
чувствителност 90% и специфичност 100%. 
8. При МН и ЗД преобладават пациенти със ЗД тип 2- 96%. Процентът иМН 
при диабетиците е много висок- 50% от общия брой пациенти с иМН, а този на 
PLA2R асоциираната е равен на този на вМН. Относителният дял на 
положителните за MBL е с 10% по-висок при пациентите със захарен диабет. 
Хипотетично, абнормно гликозилираните протеини, се насочват срещу 
собствени конформационно променени/непроменени белтъци или от всадени 
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такива при наличие на хроничен възпалителен процес в организма. На този 
етап, настъпва “switch” и вместо ДН се развива МН. 
9. Най-висок относителен дял на пациенти с положителни резултати за MBL се 
установи в I-ви стадий и се наблюдава леко намаляване с всеки следващ стадий.  
До този момент в литературата няма описана и установена връзка между 
стадия МН и депозиция на MBL. 
10. Нивото на APLA2R в серум показа значима асоциация с  активността на 
заболяването. APLA2R може да бъде използван като маркер за активност на 
заболяването, ранна диагностика на рецидив и един от маркерите за пълна 
ремисия на заболяването. Той е крайъгълен камък в диагностиката, 
диференцирането на пМН и в терапията на заболяването, без липсата на който 
лечението на тези пациенти е равносилно на лечение на сляпо. 
11. Терапията само с КС+ЦФД, води повече до клинична ремисия отколкото 
пълна ремисия. Най-висок процент пълна ремисия имат пациенти на терапия с 
КС+ЦФД+АЗА, което е добър вариант за стартиране на терапия. Негова 
алтернатива е терапията КС+ЦФД+ММ. При липса на ефект от посочените 
комбинации е уместно преминаване на КС+ТКР, което гарантира пълната 
ремисия на болестта. При особено тежки случай е напълно обосновано 
директното започване на КС+ТКР, но много внимателна преценка, кога и как 
да се спира ТКР, поради високия процент на рецидиви при тези пациенти, след 
спирането на такролимус. Положителните за APLA2R и MBL имат по-висок 
процент на достигане на пълна и клинична ремисия в сравнение с 
отрицателните, а положителността за IgG4 не показва влияние върху 
процентите постигната ремисия при положителни и отрицателни. 
12. В литературата всеки интерпретира по свой начин понятията идиопатична 
и първична. За практиката най-подходяща е да бъдат категоризирани: антиген- 
асоциирана МН, иМН и вМН. 
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Глава VІІ 
ПРИНОСИ 

 
ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 

 
1. За първи път в България се представя проучване на голяма група пациенти с 
МН, изследвани за APLA2R в серум, който има висока сензитивност и висока 
специфичност за диагностицирането на МН. Освен за диагностицирането на 
МН,  APLA2R е основен маркер за отдиференциране на вид МН и за активност 
на заболяването. 
2.За първи път в България се извършва имунохистохимично изследване за 
наличие на PLA2R антиген в бъбречна тъкан, прави се съпоставка с наличието 
на антитела в серум и ролята им в поставянето на диагнозата МН и 
отдиференциране вида МН. 
3. За първи път в България се изследва отлагането на IgG4, чрез ИХХ в тъкан 
от бъбречна биопсия. Подтвърждава се наличието му в комбинация с PLA2R 
при пациенти с пМН, самостоятелно при иМН, но и при вМН. Това 
опровергава тезата, че положителност за IgG4 може да бъде маркер за 
разграничаване на еМН/пМН, иМН/ от вМН. 
4. Доказва се, че иМН е с по-висока честота при пациенти със ЗД и преобладава 
при пациенти със ЗД тип 2. 
5. За първи път се изследва отлагане на MBL в бъбречна тъкан чрез ИХХ и се 
установява, че има роля в патогенезата на болестта не само при антиген-
асоциираната МН, а и при иМН. В бъдеще това може да доведе до нов подход 
в терапията. Установява се и връзка между стадия на МН и отлагането на MBL, 
която до този момент не е описана в литературата. 
6. Разработва се нов подход в отдиференцирането на вида МН, предвид новите 
разбирания за патогенеза и епитопно разкриване, както и нововъведения в 
разбирането и отдиференцирането на първична от вторична МН. 
7. Въвеждане на ново схващане за патогенезата на МН и на ролята, която има 
ЗД, при пациентите с иМН. 
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ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 
 
1. Подтвържадава се значението на APLA2R в серум за диагностика, лечение 
и проследяване активността на заболяването. 
2.Подтвърждава, че има активиране на лектиновия път и за активирането му е 
необходим IgG4. 
3. Подтвърждава се диагностичната роля на ПББ при пациенти със захарен 
диабет, необходимостта от скрининг за друга патология и необходимостта от 
патогенетично лечение въпреки наличието на ЗД. 
4. Подтвърждава се ролята на MBL в патогенезата на болестта. 
5. Прави се анализ и се извеждат на преден план терапевтичните комбинации, 
водещи до пълна клинична ремисия, както и техни алтернативи. 
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