
  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА                 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ, СЪДЕБНА МЕДИЦИНА, 

ДЕОНТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 

Д-р Росица Веселинова Лавчева 

СЪВРЕМЕННИ МАРКЕРИ ЗА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И 

ПРОГНОЗА НА АКНЕ ИНВЕРЗА (ХИДРАДЕНИТИС СУПУРАТИВА) 

АВТОРЕФЕРАТ 

на дисертационен труд 

за присъждане на образователната и научна степен 

ДОКТОР 

Научна специалност: 

Дерматология и венерология 

Научен ръководител: 

проф. Д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм 

Научно жури: 

Проф. Д-р Николай Цанков, дмн 

Проф. Д-р Мирослава Кадурина, дмн 

Доц. Д-р Жана Казанджиева, дм 

Доц. Д-р Развигор Дърленски, дмн 

Доц. Д-р Юлиан Ананиев, дм 

 

 

 

СТАРА ЗАГОРА, 2021 

  



1 

 

 

 

  



2 

 

Дисертационният труд се състои от 120 страници и е онагледен с 23 фигури, 30 

таблици, 2 схеми и 1 фигура. В обзора на дисертационния труд са включени 119 

литературни източника, от които 6 са на български автори в български и 

международни издания. Дисертационният труд е обсъден на разширен Катедрен 

съвет на Катедра  Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология 

и дерматовенерология при Медицински Факултет към Тракийски Университет – 

Стара Загора. Единодушно е одобрен и е даден ход за официална публична 

защита. Материалите по защитата са на разположение в Клиниката по кожни и 

венерически болести на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр. Стара 

Загора и са публикувани на интернет страницата на ТрУ - Стара Загора 
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Използвани съкращения и символи 

ККВБ = Клиника по кожни и венерически болести 

АИ = акне инверза  

ГХ = гноен хидраденит 

ХС = хидраденитис супуратива 

ИТМ = индекс на телесна маса 

DLQI  = Dermatology Index of Quality of Life = Дерматологичен индекс за 

качество на живот 

VAS = Visual Analogue Scale = скала за оценка на болката 

МетС =  Метаболитен синдром 

АКН  = Артериално кръвно налягане 

HDL = high density lipoproteins = липопротеини с висока плътност 

LDL = low density lipoproteins = липопротеини с ниска плътност 

ТГ = триглицериди 

РФ = рисков фактор 

СУЕ = Скорост на утаяване на еритроцитите 

CRP = С – реактивен протеин 

TNF – α = Тумор некрозис фактор алфа 

QFT-G = QuantiFERON gold – Квантиферонов тест голд 

ППД =  пречистен протеинов дериват 

СЗО = Световна Здравна Организация 

МКБ = Международна класификация на болестите  

ПЗ = Придружаващо заболяване 

НЗОК = Национална здравно-осигурителна каса 

СЗЗ = Социално значими заболявания 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Акне инверза (АИ) е тежко протичащо, рецидивиращо заболяване, 

представено най-често от болезнени нодули, абсцеси, фистули в аксиларни и 

ингвинални гънки, с изтичане на секрет. От друга страна самите болни се 

опитват да скрият болестта поради неудобството от пораженията, които тя 

нанася върху тялото им. АИ може да протече десетки години и да има тежки 

последствия за пациента, както системни прояви (амилоидоза, симптоматична 

желязодефицитна анемия, спиноцелуларен карцином), така и козметични 

загрозяващи промени водещи до психични депресивни състояния.  

Засиленият научен интерес към заболяването и множеството проучвания през 

последните десетилетия доведоха до нови представи  за етиологията и 

патогенезата.  Изследват се редица диагностични маркери за определяне на 

тежестта, изборът на оптимална терапевтична схема и прогноза.    

Като цяло в България АИ  е игнорирано заболяване, в повечето случаи е 

погрешно диагностицирано, поради липса на информираност на 

общопрактикуващи лекари, хирурзи и дерматолози за съвременните 

диагностичните критерии и терапевтичните алгоритми. Не се знае точният брой 

на пациентите, поради липсата на регистър. Неправилната диагноза и избор на 

терапия водят до липса на терапевтичен успех и усложнения. 

Здравноосигурителната система в България изисква точни критерии за 

честота на заболяването, правилна диагноза и тежест, както и за ефективност на 

терапията.  

В настоящия дисертационен труд представяме резултатите от наше 

проучване върху разпространението на АИ в България с анализ на  демографски 

данни, тежест на дерматозата на базата клиничното протичане и връзката с 

изследваните диагностични маркери. Посочени са рисковите фактори и 

придружаващите заболявания определящи прогнозата на болестта. 
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2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР  

2. 1 Дефиниране на заболяването 

Според съвременното определение на Zouboulis и колектив,  АИ  се 

характеризира с „рецидивиращо възпаление, представено от нодули, синусови 

ходове и/или цикатрикси, настъпващо по-често от 2 или 3 пъти/6 месеца в 

инверсни зони на тялото.
1
 Засягат се терминалните космени фоликули най-често 

в аксили, ингвинални гънки, перинеум, гениталии, субмамарни  гънки и бедра, с 

изтичане на гноен секрет с неприятна миризма. След преминаване на 

възпалението остават хипертрофични цикатрикси. Заболяването протича тежко и 

влияе негативно върху качеството на живот на пациентите. Липсата на изграден 

алгоритъм на поведение и терапевтични стратегии е причината за грешни 

диагнози, неправилно лечение и мъчителни хирургични интервенции, водещи до 

влошаване на състоянието. 
2
  

Диагнозата е клинична и се поставя на базата на наличието на: 

1. Типични лезии – дълбоко ситуирани, болезнени нодули, абсцеси, 

дрениращи фистули и мостови цикатрикси. 

2. Типична топография – основно аксили и слабини. 

3. Хронично-рецидивиращо протичане.
3
  

Спектърът от клинични изяви при това заболяване е доста разнообразен. 

Изготвянето на унифицирана номенклатура все още е обект на дискусия. 

Съществуват множество предложени класификации на фенотипната изява на 

АИ. Определянето на заболяване по фенотипната класификация дава най-добра 

възможност за правилен терапевтичен избор и прогноза. 

2. 2 Епидемиологични данни 

Докладваната честота на АИ е 0.3–4.1%.
4
 Средната възраст на стартиране на 

симптомите е 20 г.  По-често се среща при жени, отколкото при мъже (3:1).  

2. 3 . Етиология и патогенеза 

Етиологията  и патогенезата на АИ не са напълно изяснени. Смята се, че 

заболяването е следствие от комбинирано влияние на фактори на средата при 

генетично обременени индивиди. Патогенетичния процес започва преди първата 

видима клинична проява в отговор на влиянието на коменсалният кожен 

микробиом. Кератиноцитите реагират на действието на тези бактерии чрез 

                                                      

 

1
 Zouboulis CC, Del Marmol V, Mrowietz U, Prens EP, Tzellos T, Jemec GB. Hidradenitis Suppurativa/Acne Inversa: 

Criteria for Diagnosis, Severity Assessment, Classification and Disease Evaluation. Dermatology. 2015;231(2):184-90. 

doi: 10.1159/000431175. Epub 2015 Jun 30. PMID: 26139027. 
2
 Лавчева Р., Ганчева Д., Христакиева Е., Съвременни представи за Хидраденитис супуратива/Акне инверса. 

Мединфо, брой 04, 2015, 64-67 
3
 Revuz J. Hidradenitis suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Sep;23(9):985-98. doi: 10.1111/j.1468-

3083.2009.03356.x. PMID: 19682181. 
4
 Deckers, I. E., van der Zee, H. H., & Prens, E. P. (2013). Epidemiology of Hidradenitis Suppurativa: Prevalence, 

Pathogenesis, and Factors Associated with the Development of HS. Current Dermatology Reports, 3(1), 54–60. 

doi:10.1007/s13671-013-0064-8 
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абнормна продукция на антимикробни пептиди. Активираните Т клетки и 

мастоцити секретират хемокини и цитокини – TNF-a, IL-1 и др. Субклиничното 

възпаление води до псориазиформена хиперплазия на фоликуларния 

инфандибулум. Тютюнопушенето и механичните фактори допринасят за 

фоликуларната оклузия. Космените фоликули се уголемяват и се формират 

кисти. Клиничната изява на АИ с абсцеси и инфламаторни нодули е следствие 

от руптурата на разширения космен фоликул или образуваната киста. Хлабавата 

структура на околните тъкани и натискът върху пределекционните места е 

причина за вертикалното и хоризонталното разсрастване и попадане на 

съдържимото на кистата в дермата. На мястото на руптурата, в следствие на 

отговор към кератиновите фибри и бактерии е налице реакция по типа „чуждо 

тяло“, с множество неутрофили, хистиоцити и и многоядрени гигантски клетки. 

Последните се опитват да „изчистят“ кератиновите фибри и остатъците от 

кератиноцити чрез фагоцитоза. Инфламаторният отговор се стимулира 

допълнително и от молекули, освободени от тъканната деструкция - реактивни 

кислородни видове и вторичната бактериална инфекция/колонизация. Процесът 

хронифицира с формиране на фистули в дермата и разпространение в околните 

здрави тъкани.
12 

(Схема 1) 

Схема 1: Етиопатогенеза на АИ

 

2. 4  Клинична картина 

Диагнозата на АИ се базира основно на клиничната картина. Хроничното 

протичане, с екзацербации е основна характеристика на АИ. Основният 

симптом е болката. Налице е изтичане на гноен секрет, с неприятна миризма.  

Лезии 
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Според класификацията на Poli et all 
5
, лезиите при АИ могат да бъдат 

първични, вторични, третични и други.  

Първични лезии. Смята се, че сърбежът, еритемът и хиперхидрозата мога да 

се считат за продроми, но пациентите рядко ги описват като първа проява. Най-

честата първична лезия е единичен, болезнен, дълбоко-ситуиран нодул (до 2 см 

в диаметър) в зона, богата на апокринни жлези. За разлика от фурункула, тази 

лезия няма централна некроза. Може да отзвучи спонтанно, но може да остане и 

под формата на неболезнен „скрит“ неинфламиран нодул в продължение на 

месеци и години,  с последващи инфламаторни епизоди, без данни за супурация. 

Възможно е тази лезия да прогресира до абсцес, който да се дренира спонтанно, 

с изтичане на гнойно-кръвенист секрет. В случаите, когато не настъпи 

спонтанно отваряне, абсцесът става изключително болезнен и може да се 

наложи хирургична инцизия. В повечето случай на този етап заболяването 

остава неразпознато.
6
 

Вторични лезии. За вторични се считат нови лезии, появили се в съседство 

на първичните в хроничния ход на заболяването. Характерни са появата на 

фиброза и синусови пътища. Те могат да се развиват в продължение на месеци и 

години. Синусовите трактове не винаги могат да бъдат палпирани, а се 

установяват след интралезионално инжектиране и излизане на субстанцията в 

близост до мястото на инжектиране. Дрениращите синуси могат да бъдат 

линеарни или ъглови. В началото са самостоятелни, впоследствие могат да 

станат множествени, с обилно изтичане на гноен секрет, с неприятна миризма, 

дължаща се най-често на колонизацията с Грам отрицателни микроорганизми. 

Вследствие на хроничното възпаление и разкъсването на синусовите пътища 

могат да се появят множество пиогенни грануломи, които също се считат за 

вторични лезии. 
7
 

Третични лезии. Прогресията на заболяването води до формиране на 

хипертрофични цикатрикси, които могат да доведат до ограничаване на 

движенията. Към третичните лезии се причисляват и комедоните . 

Други лезии. При АИ могат да се наблюдават фоликуларни лезии, което 

често води до забавяне на поставяне на правилната диагноза. Както при леки, 

така и при тежки форми, могат да се наблюдават фоликуларни папули и пустули 

в зони, които не са засегнати от заболяването. Други лезии са повърхностните 

белези, най-често в глутеалната област, както и епидермални кисти.
8
 

                                                      

 

5
 Florence P., Jemec G, Revuz J, Clinical presentation. Hidradenitis 1989Suppurativa, Springer, 2016, p3-20 

6
 Parks RW, Parks TG. Pathogenesis, clinical features and management of hidradenitis suppurativa. Ann R Coll Surg 

Engl. 1997;79(2):83-89. 
7
 Daxhelet M, Suppa M, White J, Benhadou F, Thorlacius L, R, Jemec G, B, E, del Marmol V, Revuz J: Proposed 

Definitions of Typical Lesions in Hidradenitis Suppurativa. Dermatology 2020;236:431-438. doi: 10.1159/000507348 
8
 Faye O, Bastuji-garin S, Poli F, Revuz J. Hidradenitis suppurativa: a clinical study of 164 patients; manuscript in 

preparation 
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Топография 

Типични зони. Двете основни зони са аксиларни и ингвинални гънки. 

Засягането на аксилите може да се разшири до латералната част на гръдния кош. 

Ингвиналната зона е по-често засегната, в сравнение с аксиларната. Лезиите от 

тази зона могат да се разпространят към перинеална и перианална зона. По-

рядко описвани за засягане на гърдите.
9
 

Атипични зони. Към тях принадлежат глутеалната област, периумбиликална 

зона, ретроаурикуларна зона, шия.  

2. 5  Стадиране 

Таблица 1: Скала за оценка по Hurley 
10

 

Стадий 1 Солитарни или мултиплени абсцеси (честота –около 75 %) 

Стадий 2 
Рецидивиращи абсцеси с единични или мултиплени фистули и цикатрикси 

(честота –около 24 %) 

Стадий 3 
Дифузно засягане с цикатрикси ограничаване на движенията от 

контрактури (честота –около 1 %) 

 

2. 6  Изводи към литературния обзор  

1. Според съвременните представи за заболяването, се измества определението 

за  първично засегнат орган от бактериално заболяване на апокринна потна 

жлеза към фоликуларната оклузия на инфондибулума, вследствие на 

хиперкератоза и хиперплазия на епитела на космено-мастния фоликул, с 

последваща руптура на фоликула и активиране на каскадата на възпаление. 

Бактериалната инфекция на мястото на стартиралия възпалителен процес се 

смята за вторична и води до хронифициране на състоянието. 

2. Фактът, че дълго време се е считало, че основният орган е потната жлеза е 

довело до популяризиране на заболяването с наименованието Хидраденитис 

Супуратива/Гноен хидраденит. Такава е и кодировката в МКБ, под номер 

L73.2.  Терминът акне инверза дава по-точна характеристика на клиничната 

изява и локализацията на заболяването. 

3. Показател за покачване на научния интерес към заболяването е 

увеличаващият се брой на публикациите през последното десетилетие. 

Основните проучване са върху имунологията, клиничното фенотипизиране, 

съвременните маркери.  

4. Въпреки динамичното натрупване на нови знания за патогенезата и 

клиничната характеристика на заболяването, то остава погрешно 

                                                      

 

9
 Lynette J. Margesson, F. William Danby, Hidradenitis suppurativa, Best Practice & Research Clinical Obstetrics & 

Gynaecology, Volume 28, Issue 7,2014, Pages 1013-1027, ISSN 1521-6934, 
10

 Wieczorek M, Walecka I. Hidradenitis suppurativa - known and unknown disease. Reumatologia. 2018;56(6):337-339. 

doi:10.5114/reum.2018.80709 
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диагностицирано и неразпознато състояние, без точни данни за неговото 

разпростаненение.  

5. Според съвременната характеристика, АИ се смята за имуномедиирано 

заболяване, с хронично-рецидивиращ ход. Разпознават се нови клинични 

фенотипове извън класическата форма и се въвеждат различни 

класификации.  

6. Хронифицирането на процеса води до формирането на цикатрикси, които от 

своя страна ограничават движенията. Изтичането на пурулентен секрет с 

неприятна миризма, болката и невъзможността за активни движения, 

влошава драстично качеството на живот на пациентите.  

7. Факторите, които имат значение за отключване и по-тежко протичане и 

прогноза могат да бъдат от ендогенен произход (наднормено тегло, 

затлъстяване, метаболитен синдром, хормонални нарушения) и екзогенен 

(тютюнопушене, бръснене, неправилна хигиенна грижа, триене).  

8. Диагнозата е преди всичко клинична, но нараства броя на фенотипните изяви  

извън класическата форма, което налага и изисква по-задълбочено проучване 

върху корелациите между клиничния фенотип, маркерите на възпалителния 

процес и избора на терапия.  

9. Стадирането се осъществява чрез различни скали, най-популярна и 

практически ориентирана е скалата на Hurley.  

10. АИ често протича в асоциация с други автоинфламаторни заболявания, което 

изисква прецизиране на терапевтичния план.  

11. В България заболяването не е достатъчно проследено, няма данни за броя на 

пациентите с тази диагноза, няма национален регистър. Липсва 

информираност за съвременните диагностични и  терапевтични алгоритми, 

поради, което е погрешно диагностицирано, а неправилния избор на терапия 

води до прогресия на състоянието.  
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3. СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ  

3.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛ – да се проучи честотата на АИ в България с анализ на демографски 

данни и рискови фактори; определяне прогноза на заболяването според тежестта 

на дерматозата на базата на клинично протичане и придружаващи заболявания, 

в корелация с изследваните диагностични маркери.  

За постигането на целта на дисертационния труд са поставени следните 

задачи: 

1. Епидемиологично и демографско проучване пациентите с АИ в България, 

преминали през Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ Проф. д-р 

Стоян Киркович, гр. Стара Загора за периода 2013-2018 година.  

2. Определяне на клиничен фенотип на заболяването 

3. Клинична оценка на тежестта на заболяването по скала на Hurley 

корелация с демографски данни, ИТМ и тютюнопушене.  

4. Изследване на маркери за възпаление и корелация с тежест на 

заболяването. 

5. Оценка на влиянието на придружаващи заболявания на пациентите върху 

тежестта на заболяването  

6. Проучване на компонентите на метаболитен синдром при пациенти с АИ 

и сравнение с общата популация в България.  

За да се оцени значението на МетС при пациентите с АИ, се поставиха 

следните две подзадачи:  

7.1. да се установи наличието на МетС и неговите компоненти при 

преминалите пациенти. 

7.2. да установи дали МетС е по-често срещан при пациенти с АИ, в 

сравнение с общата популация в България. 

7. Проследяване на група пациенти на лечение с TNF-а инхибитор и 

определяне на ефекта от лечение 

8.  Оценка на качеството на живот на пациентите  
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3.2. ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ 

3.2.1. Пациенти:  

 236 амбулаторно преминали и/или хоспитализирани пациенти в Клиника 

по Кожни и венерически болести, УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович, 

Стара Загора за периода 2013 – 2018 година 

 Данни от преминали хоспитализирани пациенти в ККВБ (n = 100), при 

които са измерени и изследвани: ИТМ; кръвни стойности на 

триглицериди, HDL холестерол и нива на кръвна захар на гладно; 

Артериално кръвно налягане (АКН);медицинска история за 

придружаващи заболявания и терапия и данни от проучването на 

метаболитния синдром в България. 
11

 

 12 пациенти, отговарящи на критериите за стартиране на лечение с 

биологична терапия: 

1) АИ лезии в поне 2 различни анатомични области, едната от които да е 

поне в стадий II по Hurley или стадий III по Hurley; 

2) Неадекватен отговор поне 3 месеца към перорални антибиотици за АИ 

(или непоносимост към тях, или контраиндикации към перорални антибиотици 

за лечение на АИ); 

3) Отрицателен скрининг – HCV, HBV, HIV, Quantiferon TB gold, Ro графия 

на БД, нормална цитонамазка (за жени) 

3.2.2. Методи 

3.2.2.1. Клинично изследване 

1) Паспортна част – имена, пол, възраст; 

2) Настояща анамнеза – подробна информация за заболяването, неговият ход 

и продължителност, прилагано лечение. 

3) Придружаващи заболявания - наличие на придружаващи заболявания и 

терапия за придружаващите заболявания. 

4) Минали заболявания – насочено разпитване за прекарани инфекциозни 

заболявания и операции в миналото. 

5) Фамилна анамнеза – близки родственици с гноен хидраденит, акне, СЗЗ 

6) Рискови фактори – тютюнопушене, зависимости. 

7) Соматичен статус – оценка на ръста и теглото, с цел изчисляване на ИТМ. 

8) Оценката тежестта на дерматозата - стадиране на заболяването по скалата 

на Hurley – най-популярен, валидизиран, практически ориентиран. 

Разпределението е в три групи, означени като Hurley I, Hurley II, Hurley III 

(Фигура 1). 

9)  

                                                      

 

11
 Tsvetan S. Stefanov¹, Theodora S. Temelkova-Kurktsch, THE METABOLIC SYNDROME IN BULGARIA, Folia 

Medica 2011; 53(4): 5-14 
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Фигура 1: Клинична оценка на тежестта по Hurley 

 
10) Определяне на фенотип - от описаните в литературата фенотипни 

класификации, за целите на това проучване, използвахме класификацията на 

Van Der Zee and Jemec 2015.
12

 На базата на клиничната картина, пациентите бяха 

разпределени в следните четири групи: (Таблица 2): 

Таблица 2: Фенонитипна изява при пациентите в изследваната група 

Регулярен 

- най-често срещан; 

- типични дълбоко разположени нодули, абсцеси, хипертрофични 

белези  в характерни зони (аксили, слабини, перинеум, субмамарни 

гънки; 

- хронично-рецидивиращ ход; 

Фрикционно-

фурункулозен 

 

- чест при пациенти с наднормено тегло; 

- множество, дълбоко разположени възли на пределекционни на 

фрикция места като корем, бедра и глутеус; 

- фистулите не са характерни; 

Конглобатен 

- кисти по гърба и лицето; 

- фамилна анамнезa; 

- типичен при мъже, с нормално тегло; 

Синдромен 

- PASH Syndrome: (Pyoderma Gangrenosum, Acne and Suppurativa 

Hidradenitis); 

- PAPASH Syndrome: Pyogenic Arthritis, Pyoderma Gangrenosum, 

Acne and Suppurativa Hidradenitis); 

- PsAPASH (Psoriatic Arthritis, Pyoderma Gangrenosum, Acne and 

Suppurativa Hidradenitis); 

 

10) Данните от клиничното изследване са нанесени в специално разработен 

за целта фиш (приложение 1). Проучването е проведено с информираното 

съгласие на интервюираните пациенти.  

3.2.2.2. Изследване на маркери на възпалението 

На базата на съвременните знания в литературата за диагностични, 

терапевтични и прогностични маркери се изработи  алгоритъм за провеждане на 

лабораторни изследвания при пациенти с АИ (Схема 2): 

1. класически маркери за възпалителна реакция – изследване на 

стойностите на Leuc, СУЕ, CRP, Hb, Fe,   

2. съвременни маркери на възпаление: 

- имунологични – IL 10 и TNF alfa 
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3. туберкулинова проба и Квантиферонов тест (при необходимост) 

4. диагностични маркери за метаболитен синдром - кръвна захар, липиден 

профил, пикочна киселина, чернодробни ензими. 

Схема 2: Алгоритъм на поведение при пациент с АИ 

 

 

3.2.3. Въпросници 

1) Дерматологичен индекс за качество на живот – въпросник DLQI 

Dermatology Index of Quality of Life
12

, (приложение 2). 

Дерматологичният индекс за качество на живот е предназначен за употреба 

при пациенти над 16-годишна възраст. Използан е валидиран превод на 

въпросника на български език. Пациентите попълват 10 въпроса свързани с 

тяхното ежедневие. Дава се оценка за всеки отговор, както следва: 

Много 3 т. 

Доста 2 т. 

Малко 1 т. 

Въобще не 0 т. 

Точките се сумират и се определя крайният резултат, като максимумът е 30 

т., а минимумът е 0 т., Колкото по-висок е резултатът, толкова повече 

качеството на живот е влошено. Стадира се спрямо влиянието на дерматозата 

върху качеството на живот: 

0 – 1 т. Без влияние  

2 – 5 т.  Малко влияние  

6 – 10 т. Умерено влияние 

11 – 20 т.  Много голямо влияние 

21 – 30 т.  Изключително голямо влияние 

                                                      

 

12
 Finlay AY, Khan GK. Dermatology Life Quality Index (DLQI)--a simple practical measure for routine clinical use. 

Clin Exp Dermatol. 1994 May;19(3):210-6. doi: 10.1111/j.1365-2230.1994.tb01167.x. PMID: 8033378. 
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Ако един въпрос е оставен без отговор, за него се отчитат 0 точки и 

резултатите се сумират както обикновено. Ако два или повече въпроса са 

оставени без отговор, въпросникът не се зачита за попълнен.  Когато на въпрос 7 

е отговорено с „да“, се отбелязват 3 точки. Ако въпрос 7 е отговорен с „не“ или 

„не се отнася за мен“, но след това е отбелязано „много“ или малко“, се прибаят 

съответно 2 или 1 точки. Ако две или повече опции са маркирани, се отчита 

отговорът с най-висок резултат.  

3.2.2.4. Статистически методи 

За статистическа обработка на данните е използван статистически пакет: 

SPSS, версия 13 и Microsoft Excell.  Приложени  са  основни  методи  за  

математико-статистически  анализ:  

 описателна статистика  на  качествени  и  количествени  променливи 

 дескриптивен анализ – честотното разпределение на разглежданите 

признаци е представено в таблици. Изчислени са производни статистически 

величини и обобщаващи числови характеристики: медиана, стандартно 

отклонение, коефициент на корелация;   

 регресионен анализ – причинно-следствени връзки между повече от две 

променливи; 

 графичен анализ – визуално са демонстрирани получените резултати.  

 

3.2.2.5. Етични аспекти 

Осъществяването на проучванията е съобразно националните и 

международни изисквания за провеждане на клинични проучвания, 

включително запазването на анонимността на участниците и неразкриването на 

личната информация за тях. Изготвянето на протоколите на проучванията е в 

съответствие с принципите залегнали в декларацията от Хелзинки, изискванията 

за добра клинична и лабораторна практика, както и съобразно действащото 

законодателство в Република България.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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3.3 РЕЗУЛТАТИ  

ЗАДАЧА 1: Епидемиологично и демографско проучване на пациентите с 

АИ в България, преминали през Клиника по кожни и венерически болести, 

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович, гр. Стара Загора за периода 2013-2018 

година.  

За периода 2013 – 2018 г. в  Клиниката по кожни и венерически болести, 

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ са проучени 236 пациенти (n = 236). От 

тях 143 (61 %)  са мъже (♂) и 93 (39%)  са жени (♀). (Графика 1) 

Графика 1: Разпределение на пациентите с АИ по пол. 

 

От общия брой пациенти 102 са хоспитализирани, останалите 134 са 

проследени амбулаторно. Пациентите са от различни географски региони на 

България.  

Средната възраст на пациентите е 34 години (median 32), минималната 

възраст на пациент е на 9 години, а максималната е на 70 години. Средната 

възраст при мъжете е 35 години, а при жените 33 години.  (Графика 2) 

Графика 2: Разпределение по средна възраст
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Средната давност на оплакваниятa към момента на прегледа за изследваната 

група е 8 години, с минимален период на оплакванията 3 месеца и максимален – 

40 години. Разпределението по пол на средната давност на оплакванията е 

показано в Таблица 3. 

Таблица 3: Средна давност на оплакванията към момента на прегледа, 

разпределение по пол 

Пол Години (средна стойност) 

Мъже (n = 143) 7,7 

Жени (n = 93) 8,4  

 

Резултати от проучването на ръст и тегло 

На пациентите беше измерен индекс на телесна маса (ИТМ) по формулата: 
          

         
 

Резултати от проучването на ИТМ, с разпределение по пол, са представени в 

Таблица 4 и Графика 3. При мъжете 43/143 (30%) са със свръх тегло и 44/143 

(30%) са със затлъстяване, докато при жените стойностите са съответно 19/93 

(20%) със свръхтегло и  27/93 (29%) със затлъстяване.  

Таблица 4: Брой пациенти, разпределени по пол и ИТМ 

Пол 
Под норма 

< 18.5 

Норма 

18.5–24.9 

Свръх тегло 

25–29. 9 

Затлъстяване 

> 30 

Мъже (n = 143) 3 53 43 44 

Жени (n = 93) 8 37 19 27 

 

 Графика 3: ИТМ, с разпределение по пол 
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Резултатите от това проучване бяха сравнени с данните от изследването по 

този показател на популацията в България, публикувано от Националния 

статистически институт: (таблица 5, графика 4) 
13

 

Таблица 5: ИТМ на българската популация, НСИ, % 

Индекс на телесна маса Общо, % Мъже, % Жени, % 

Тегло под нормалното (под 18.5) 2,2 (0.5)
 u

 3,6 

Нормално тегло (18.5 - 24.99) 43,8 37,3 49,6 

Наднормено тегло (25.00 - 29.99) 39,2 46,7 32,6 

Затлъстяване (30.00+) 14,8 15,5 14,2 

Графика 4: Сравнение на ИТМ при пациенти с АИ и българската 

популация, % 

 
Резултати от проучване на тютюнопушене 

От общо 236 пациенти, пушачите са 185 (79%), непушачите са 36 (15%),  15 

(6%) са пациентите, които са бивши пушачи (към момента на поява на 

симптомите са били пушачи) (Графика 5). 

Графика 5: Тютюнопушене

 
Разпределението спрямо рисковия фактор тютюнопушене по пол е както 

следва: при мъжете 116/143 (81%) са пушачи, непушачите са 17/143 (13%), а 

бившите пушачи са 8/143 (6%); при жените пушачи са 67/93 (72%), непушачи са 

19/93 (20%) и бивши пушачи са 7/93 (8%). Резултатите са представени в Таблица 

6 и Графика 6.  
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Таблица 6: Разпределение по пол и тютюнопушене.  

Пол Пушач Непушач Бивш пушач 

Мъже (n = 143) 116 17 8 

Жени (n = 93) 67 19 7 

Графика 6: Разпределение на пушачи спрямо пола, % 

 
За сравнение използваме данните на Националния статистически институт на 

България, от проведено европейско здравно интервю през 2008 година, където 

са проучени основни показатели за тютюнопушене по пол и възраст. 

Резултатите показват, че 40.5% от мъжете пушат ежедневно, а 9.8% пушат 

понякога. При жените съотношението е съответно 18.9 % и 9.3 %.
 82

  

Фамилност 

При 35 от изследваните пациенти има данни за фамилност на дерматозата с 

честота  14 % (35/236). Разпределението по пол е както следва (мъже : жени ) = 

63% (22/35) : 37 %  (13/35). Средната възраст  е 35 г. Пушачи са 66% (23/35), 

нешушачи – 28% (10/35), а 6 % са бивши, но пушачи към поява на симптомите. 

Разпределението по тежест е както следва:  

Hurley I – 26 % (9/35); Hurley II – 40 % (14/35); Hurley III – 34 % (12/35). 

Пациентите с наднормено тегло и затлъстяване (ИТМ >25 ) са 66 % (23/35).  

ЗАДАЧА 2. Определяне на клиничен фенотип на заболяването 

Според  предложените в литературата към момента класификации във връзка 

с клиничната изява на заболяването, изследваните от нас пациенти бяха 

разделени в 4 фенотипа: регулярен, фрикционно-фурункулозен, конглобатен и 

синдромен.  Резултатите по това проучване са представени на в Таблица 7. 

1. Регулярен фенотип 

От общо 236 пациенти с АИ, 174 (74%) са с регулярен фенотип, като 

съответно 93 (53%) са мъже и 81 (47%) са жени. Средната възраст на пациентите 

с този фенотип е 33 години (25-45).  При около половината от тях се е наложила 

хоспитализация поради тежкото протичане на заболяването. Средната 

продължителност на заболяването е 8 години (6, 11). Средната стойност на ИТМ 

при пациентите с този фенотип e 25.7, отговарящ на наднормено тегло, а 139 

(82%) са пушачи. При 18 пациенти (11%) има данни за фамилна анамнеза.  При 
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77 пациенти (47%) има данни за едно или повече придружаващи заболявания. 

Повече от половината от болните имат хирургични инцизии в миналото, а 69% 

са лекувани с антибиотици различни от предложените в терапевтичния 

алгоритъм в Консенсуса на Българското Дерматологично 

Дружество.Разпределението по тежест е: Hurley I – 45%, Hurley II 38%, Hurley 

III – 17%.  

2. Фрикционно-фурункулозен фенотип 

Пациентите категоризирани с този фенотип са 19 (8%), като 13 (65%) са мъже 

и 6 (35%) са жени. Средната възраст в тази група е 28 години (25, 40). 

Хоспитализирани са 14 от пациентите (75%). Продължителността на 

заболяването е средно 9 години. В тази група индексът на телесна маса при 99% 

от пациентите показва наднормено тегло и затлъстяване – средна стойност на 

ИТМ – 28.7 (24.9, 35,7). Броят на пушачите е 12 (63%). При  6 от болните (33%) 

има данни за фамилна анамнеза, а 7 (21%) са с едно или повече придружаващи 

заболявания. Процентът на болни, подложени на хирургични инцизии и 

лекувани с антибиотици различни от алгоритъма за АИ е приблизителен както 

при регулярния фенотип. Разпределение по тежест: Hurley I – 35 %, Hurley II – 

60 %, Hurley III – 5 %. 

3. Конглобатен фенотип 

Броят на болните с конглобатен фенотип е 33 (14%). В тази група болните 

основно са мъже – 31 (94%). Хоспитализирани са 67% от болните. Средната 

възраст на пациентите е 32 години (29,41). Средната давност оплакванията е 10 

години. Средният ИТМ е 26,5 (23,1 – 30,1).  Пушачите са 27 (82 %). При 7 (21%) 

от болните има данни за фамилност. Относителният дял в % по отношение на 

съпътстващи заболявания в тази група е най-висок 76% (25 болни). На 

хирургически инцизии в миналото са се подложили 20 пациенти (62%). С 

различни антибиотици да били лекувани 22 (67%) от пациентите, а 6 (18%) са 

били на терапия с Roaccutane. Разпределението по тежест е: Hurley I – 30 %, 

Hurley II – 42 %, Hurley III – 27 % 

4. Синдромен фенотип  

Болните със синдромен фенотип са 7/236 (3%). PASH (Pyoderma 

Gangrenosum, Acne, Suppuratie Hidradenitis) – 6.  PsaPASH (Psoriatic arthritis, 

acne, PG, suppurative hidradenitis) - 1.  Мъжете са 4 (57%), а жените 3 (43%). 

Средната възраст на пациентите към момента на прегледа е 27 години. Всички 

болни са били хоспитализирани. Средната продължителност на оплакванията е 6 

години.  Средният ИТМ е 26.6 (23.8 – 30.5) отговарящ на свръх тегло.Пушачи са 

5 (71%). За фамилност съобщават 4 (57%) от болните. Такъв е броят и на 

пациентите с хирургични инцизии в миналото. С различни антибиотични 

курсове са лекувани 6 (86%) от пациентите. Разпределение по тежест : Hurley I – 

14%, Hurley II – 43 %, Hurley III – 43 %. 
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Таблица 7: Фенотипни храрактеристики на пациентите с АИ.  

  
 

Регулярен 
Фрикционно-

фурункулозен 
Конглобата Синдромен 

Характеристика 
Борй общо = 

236 
Брой = 174 Брой = 19 Брой = 33 Брой = 7 

Пол           

Мъж 143 (61%) 93 (53%) 13 (65%) 31 (94%) 4 (57%) 

Жена 93 (39%) 81 (47%) 6 (35%) 2 (6.1%) 3 (43%) 

Възраст
1
 34 (26, 42) 33 (25, 43) 28 (25, 40) 32 (29, 41) 27 (22, 38) 

Статус           

Амбулатория 103 (43%) 85 (49%) 5 (25%) 11 (33%) 0 (0%) 

Хоспитализация 133 (57%) 89 (51%) 14 (75%) 22 (67%) 7 (100%) 

Продължително

ст на
 
болеста

1
 

8.0 (5.0, 11.0) 8.0 (6.0, 11.0) 9.0 (4.5, 10.5) 10.0 (5.0, 11.0) 6.0 (5.0, 12.5) 

Тегло
1
 81 (70, 95) 80 (67, 92) 82 (79, 100) 85 (76, 100) 81 (79, 86) 

Височина
1
 1.75 (1.65, 1.81) 1.72 (1.65, 1.80) 1.75 (1.66, 1.80) 1.80 (1.80, 1.85) 1.80 (1.65, 1.82) 

ИТМ
1
 26.2 (23.2, 30.7) 25.7 (22.8, 30.4) 28.7 (24.9, 35.7) 26.2 (23.5, 30.1) 26.6 (23.8, 30.5) 

Тютюнопушене           

Да 184 (80%) 139 (82%) 12 (63%) 27 (82%) 5 (71%) 

Не 36 (16%) 22 (13%) 7 (37%) 5 (15%) 2 (29%) 

Бивш, но пушач 

към момента на 

поява 

10 (4.3%) 8 (4.7%) 1 (5.0%) 1 (3.0%) 0 (0%) 

Фамилна 

анамнеза 
          

Да 34 (15%) 18 (11%) 6 (33%) 7 (21%) 3 (43%) 

Не 195 (85%) 152 (89%) 12 (67%) 26 (79%) 4 (57%) 

Придружаващи 

заболявания 
          

Да 120 (54%) 77 (47%) 11 (58%) 25 (76%) 7 (100%) 

Не 104 (46%) 88 (53%) 8 (42%) 8 (24%) 0 (0%) 

Хирургично 

лечение в 

миналото 

          

Да 109 (51%) 76 (49%) 9 (47%) 20 (62%) 4 (57%) 

Не 104 (49%) 79 (51%) 10 (53%) 12 (38%) 3 (43%) 

Медикаментозна 

терапия 
          

Clind plus rif 17 (8.0%) 10 (6.5%) 4 (21%) 3 (9.1%) 0 (0%) 

Не: 27 (13%) 22 (14%) 2 (11%) 2 (6.1%) 1 (14%) 

Други 147 (69%) 107 (69%) 12 (63%) 22 (67%) 6 (86%) 

Roac. 22 (10%) 15 (9.7%) 1 (5.3%) 6 (18%) 0 (0%) 

Стадий по Хърли           

I 97 (41%) 78 (45%) 7 (35%) 10 (30%) 1 (14%) 

II 95 (41%) 66 (38%) 12 (60%) 14 (42%) 3 (43%) 

III 42 (18%) 29 (17%) 1 (5.0%) 9 (27%) 3 (43%) 
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ЗАДАЧА 3. Клинична оценка на тежестта на заболяването по скала на 

Hurley и корелация с демографски данни, ИТМ и тютюнопушене. 

Тежестта на заболяването при всички преминали пациенти е оценена по 

скалата на Hurley. От общия брой пациенти (236), 98 (42 %) са с тежест на 

заболяването I стадий по Hurley, 96 (40%) са II стадий по Hurley и 42 (18%) са III 

стадий по Hurley. (Графика 7).  

Графика 7: Разпределение по тежест, %, оценка по скала на Hurley  

 
 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley и пол 

Разпределението на болните по тежест и пол е представено в Таблица 8.   

Tаблица 8: Разпределение на болните по тежест и пол 

Тежест по Hurley мъжe: (n = 143) жени: (n = 93) 

Hurley I (n = 98) 49 49 

Hurley II (n = 96) 61 35 

Hurley III (n = 42) 33 9 

Процентното съотношение е представено в Графика 8. От направените 

изчисления се вижда, че в първи стадий съотношението е 50 % мъже : 50 % 

жени. От пациентите във II стадий по Hurley мъжете са 64%, a от тези в III 

стадий по Hurley – 79%. 

Графика 8: Разпределение по тежест по Hurley и пол, %
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Анализът на данните чрез регресия показа, че е налице статистическа 

значима връзка между тежестта на състоянието и мъжкия пол (-0.32; SD = 0.10; 

p=0.001). 

 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley и възраст 

Средната възраст на пациентите към момента на прегледа, оценени в I стадий 

по Hurley e 30 години, във втори стадий е 35 години, а в III стадий е 40 години. 

(Графика 9). Анализът на данните чрез регресия показа, че е налице 

статистическа значимост между тежестта на състоянието и възрастта (0.02; SD = 

0.00; p=0.001). 

Графика 9: Средна възраст на пациентите в различните степени на 

тежест по Hurley. 

 

 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley и средната давност на оплакванията  

При пациентите с тежест на заболяването I стадий по Hurley, средната 

продължителност на оплакванията, към момента на прегледа е 6 години, при 

тези с II стадий е 8 години, а при пациентите с III стадий по Hurley e 11 години. 

Разпределението е представено в Графика 10. Според проведения регресионен 

анализ е налице корелация между давността и тежестта на заболяването (0.03, 

SD = 0.01, p = 0.001). 

Графика 10: Средна продължителност на оплакванията при пациентите 

с разлчина тежест на заболяването.
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 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley  и теглото, оценено чрез ИТМ 

Пациентите бяха разпределени по степента на тежест на състоянието, 

оценена чрез скалата на Hurley и теглото, оценено чрез индексът на телесна 

маса. Резултатите са представени в Таблица 9. 

Таблица 9: Брой пациенти, разпределени спрямо тежестта на 

състоянието и ИТМ 

 Под норма 

< 18.5 

Норма 

18.5 - 24.9 

Над норма 

25 - 29.9 

Затлъстяване  

> 30 

Hurley I 5 43 25 25 

Hurley II 1 35 25 35 

Hurley III 1 14 15 12 

Процентното съотношение е представено в Графика 11. При болните в първи 

стадий, съотношението между пациенти с тегло под нормата и нормално тегло 

към пациентите с наднормено тегло и затлъстяване е приблизително 50% : 50%. 

Във втори стадий това съотношение е 37% : 63%. В трети стадий по Hurley е 

35% : 65%. Анализът на данните чрез регресия не показа статистическа 

значимост между тежестта на състоянието и тютюнопушенето (0,09; SD = 0.05; 

p=0.111); 

Графика 11: Съотношение на пациентите спрямо ИТМ и степен на 

тежест по Hurley, % 

 
 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley и тютюнопушене 

Спрямо данните от анамнезата по отношение на рисковия фактор 

тютюнопушене, пациентите бяха разпределени в три категории: 

А: Пушач 

B: Непушач 

C: Бивш пушач (активен пушач към началото на заболяването)   

Резултатите са  представени в Таблица 10. 
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Таблица 10: Разпределение по рисков фактор тютюнопушене, спрямо 

тежестта на заболяването. 

 A B C 

Hurley I  (n=98) 76 19 3 

Hurley II  (n=96) 77 12 7 

Hurley III (n=42) 33 5 4 

При пациентите с тежест на състоянието I стадий по Hurley, пушачи са 78%, 

непушачи са 19%, а 3% са бивши, но пушачи към момента на поява на 

заболяването. При пациенти с Hurley II пушачите са 80%, непушачи – 13%, а 7 

% са третата група. При пациенти с тежест Hurley III, резултатите са съответно: 

79%, 12% и 3%. (Графика 12). 

 

Графика 12: Съотношение на пушачи в различните степени на тежест по 

Hurley, % 

 
Анализът на данните чрез регресия не показа статистическа значимост в 

корелациите между тежестта на състоянието и тютюнопушенето (0,03; SD = 

0.09; p=0.743). 

 

ЗАДАЧА 4. Изследване  на маркери за възпаление и корелация с тежест 

на заболяването 

 Корелация между тежестта на състоянието по Hurley и класически 

маркери на възпаление: 

За оценка на възпалителната реакция при пациентите се анализираха 

резултатите от изследване на СУЕ, CRP, левкоцити и хемоглобин. Ускорена 

СУЕ се наблюдава при 51% (27/53) от изследваните пациенти, увеличен CRP – 

при 61% (81/132). Левкоцитоза е налице при 37% (52/139), а хемоглобинемия 

при 20% (27/137). Резултатите са представени в Графика 13.  
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Графика 13: Резултати от изследване на класически маркери на 

възпаление – СУЕ, CRP, левкоцити, хемоглобин, % 

 
При проследяване на резултатите спрямо оценката на тежестта на 

заболяването по Hurley се наблюдава следното съотношение:  

 СУЕ е ускорена при 25% (4/16) от пациентите с Hurley I, при 38% (8/21) 

от пациентите с тежест Hurley II и при 94% от пациентите с Hurley III. Анализът 

на данните чрез регресия показа, че е налице статистическа значимост между 

тежестта на състоянието и изследвания маркер (ОR= 0.01; SD = 0; t-stat=4.5; 

p=0.001); 

 CRP e увеличен при 37% (15/41) от пациентите с тежест Hurley I, при 63%  

(37/58) от пациентите с тежест Hurley II и 89% (29/33) от тези с тежест Hurley 

III. Анализът на данни чрез регресия отново показва, че е налице статистическа 

зависимост между изследваните променливи (ОR= 0.00; SD = 0.00; t-stat=3.9; 

p=0.001); 

 Левкоцитоза има при изследването на 18% (8/14) от болните в първи 

стадий по Hurley, 39% (24/61)  в стадий Hurley II и 60% (20/33)  в стадий Hurley 

III. Чрез регресионен анализ се установи статистически значима връзка между 

завишените стойности на левкоцити и тежестта на дерматозата (ОR= 0.07; SD = 

0.02; t-stat=4,77; p=0.001); 

 Ниски стойности на хемоглобин се установи при 11% (5/45) от 

пациентите оценени с тежест Hurley I, при 13% (8/91) от тези с Hurley II и 45% 

(14/35)  - с Hurley III. Анализът на данните чрез регресия не показа 

статистически значима връзка между ниските стойности на хемоглобин като 

маркер за хронична инфекция и тежестта на състоянието по Hurley (ОR= 0.00; 

SD = 0.00; t-stat= -0.37; p=0.712).  

Резултатите от изследванията са представени в Таблици 11 и 12: 
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Таблица 11: Съотношение на брой пациенти с отклонения в стойностите 

на изследваните показния спрямо тежестта по Hurley, % 

Изследване/тежест Hurley I Hurley II Hurley III 

↑ СУЕ (n = 27/53) 25% (4/16) 38% (8/21) 94% (15/16) 

↑ CRP (n = 81/132) 37% (15/41) 63% (37/58) 89% (29/33) 

↑ Левкоцити (n = 52/139) 18% (8/45) 39% (24/61) 60% (20/33) 

↓ Хемоглобин (n = 27/137) 11% (5/45) 13% (8/61) 45% (14/31) 

Таблица 12: Максимални стойности на изследваните показатели спрямо 

тежестта по Hurley 

 Макс./Мин. Hurley I Hurley II Hurley III 

↑СУЕ 65 75 135 

↑ CRP 39,6 37 218 

↑ Левкоцити 17,2 24 20 

↓ Хемоглобин 85 95 90 

 

 Корелация между тежестта на състоянието по Hurley и нивата в серум 

на TNF-a и Il - 10, като молекулярни биомаркери за АИ 

Нивата на серумния TNF-a и IL-10 бяха изследвани при 12 пациенти с АИ и 

16 здрави контроли, съответстващи по пол и възраст. Пациентите с АИ бяха с 

различна тежест на заболяването, класифицирана по скалата на Hurley, 

разпределени както следва: Hurley I (1♂:3♀); Hurley II (2♂:2♀); Hurley III 

(3♂:1♀). (Таблица 13) 

Таблица 13: Резултати от изследването на TNF-a и IL-10 

 

Hurley I Hurley II Hurley III 

 

Брой = 4 Брой = 4 Брой = 4 

Пол 
   

Мъже 1 (25%) 2 (50%) 3 (75%) 

Жени 3 (75%) 2 (50%) 1 (25%) 

Серум IL-10
1
 0.16 (0.00, 0.61) 0.49 (0.25, 0.85) 0.55 (0.16, 1.41) 

Серум TNF-a
1
 1.31 (1.15, 1.44) 2.13 (1.42, 6.46) 1.31 (1.20, 1.42) 

1
Представенa статистика: Медиана и средни 50% от дистрибуцията  

Анализът на данните чрез t-test показа, че няма статистическа разлика за 

стойностите на TNF-a в серум на болните с АИ и контролите (изчислена разлика 

= -5.26 [-13.42, 2.9], t = -1.36, DF = 17.56, p = 0.19). При анализ на данните се 

нивата на IL-10 се установи статистически значима разлика (-1.23 [-2.19, -0.27], t 

= -2.64, DF = 23.35, p = 0.01). (Графика 14) 
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Графика 14: Статистическа корелация между стойностите на Il-10 и 

TNF-a при болни с АИ и здрави контроли 

 

В диференциално-диагностичния алгоритъм за изследвания в това проучване 

с цел изключване на кожна форма на туберкулоза при 94 хоспитализирани 

пациенти се направи проба на Манту. Резултатите са показани в Графика 15. 

При 18% (17/94) от болните установихме хиперергична реакция.При 22 % 

(21/94) се отчете анергична реакция. Рентгенографското изследане на бял дроб 

при всички пациенти не показа патологични изменения. При 12 пациенти се 

установи отрицателен QFT-G квантиферонов тест, като при останалите 

пациенти не беше осъществено това изследване  поради по-високата му 

себестойност. 

Графика 15: Резултати от провеждане на проба Манту

 
ЗАДАЧА 5. Оценка на влиянието на придружаващите заболявания на 

пациентите върху тежестта на заболяването 

На базата на анамнезата и придружаващата документация, в досието на 

пациентите се отразиха придружаващите заболявания. При провеждането на 

изследвания при стационарните болни, въз основа на отклоненията в 

показателите се осъществиха консултации със съответните специалисти и се 

регистрираха новооткрити съпътстващи болести.  

Най - голям е броят на пациентите с артериална хипертония – 21% (56/236), 

диабет – 17%  (40/236), хиперхолестеролемия – 11% (26/236), акне вулгарис – 

8% (20/236). Резултатите са представени в Таблица 14. 

56 17 

21 

Проба Манту 

Нормергия 

Хиперергия 

Анергия 
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Таблица 14: Придружаващи заболявания при пациентите с АИ. 

Резултатите показват, че 53% (125/236) от болните имат едно или повече от 

едно придружаващи заболявания (Графика 16) 

Графика 16: Съотношение между брой пациенти и регистрирани едно 

или повече придружаващи заболявания, %

 

47% 53% 

Придружаващи заболявания 

Без ПЗ С 1 или повече ПЗ 

Придружаващо заболяване Брой пациенти 

Артериална хипертония 56 

Хиперхолестеролемия 40 

Диабет 26 

Акне вулгарис 20 

Пилонидална киста 16 

Анемия 15 

Акне конглобата 10 

Хиперурикемия 9 

Пиодерма гангренозум 7 

Стеатоза на черен дроб 4 

Поликистозен овариален синдром 4 

Тиреоидна дисфункция 4 

Хормонален дисбаланс 4 

Акне келоидалис 3 

ХОББ 3 

Астма 2 

Анкилозиращ спондилит 2 

Депресия 2 

Полиневропатия 2 

Улцеративен колит 2 

Акантозис нигриканс 1 

Тотална алопеция 1 

Атопичен дерматит 1 

Витилиго 1 

Миокарден инфаркт 1 

Колапс на митралната клапа 1 

Ревматоиден артрит 1 

Розацея 1 

Синдром на Клайнфелтер 1 

Спиницелларен карцином  1 
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При 47% (46/98) от пациентите в I стадий по Hurley се регистрира едно или 

повече от едно придружаващи заболявания. При пациентите във втори стадий, 

стойността е 54% (52/96), а при тези в III стадий по Hurley – 67% (28/42). 

Резултатите са представени в Таблица 15 и Графика 17: 

Tаблица 15: Разпределение спрямо наличието на придружаващи 

заболявания и тежестта на състоянието по Hurley. 

 ПЗ Без ПЗ 

Hurley I  (n = 98) 46 52 

Hurley II (n = 96) 52 44 

Hurley III (n = 42) 28 14 

 

Графика 17: Съотношение спрямо придружаващи заболявания и тежест 

на състоянието, оценена по Hurley, % 

 
ЗАДАЧА 6. Проучване на компонентите на метаболитен синдром (МетС) 

при пациенти с АИ и сравнение с общата популация в България. 

При проучване на придружаващите заболявания (Задача 6) в изследваната 

група, се установи, че при пациентите се наблюдава висока честота на три от 

компонентите на метаболитния синдром – артериална хипертония, висока 

кръвна захар/диабет и дислипидемия. 

От литературния обзор за разпространението на МетС в България се 

установи, че при 37.5% от изследваната група са с наднормено тегло или 

затлъстяване. 12,5% имат високи стойности на триглицериди, а при 31% е ниско 

нивото на HDL холестеролът. 40% са с високи стойности на артериално кръвно 

налягане, а при 37% е налице диабет или повишена стойност на кръвна глюкоза 

на гладно. Данните са обобщени в Таблица 16. 

Таблица 16: Процентно разпределение на компонентите на МетС на 

базата на изследванията в България.  

Обща 

популация 
ИТМ > 25 ↑ТГ ↓HDL АКН ↑ Кръвна глюкоза 

n=1018 

(100%) 
38 % 13 % 31 % 40 % 37 % 

47% 

53% 54% 

46% 

67% 
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При 100 от пациентите в нашето проучване се установиха данни за рисковите 

фактори, формиращи метаболитния синдром. С ИТМ > 25 са 54% (29%♂:26%♀) 

от изследваните пациенти. Високи стойности на триглицериди и ниски 

стойности на HDL холестерол се установиха съответно при 24% (15%♂:9%♀) и 

35% (23%♂:12%♀). С високо артериално кръвно налягане или приемащи 

терапия за поддържане на нормални стойности на АКН са 40% (27%♂:13%♀) от 

изследваната група. С диабет, с високи стойности на кръвна глюкоза на гладно 

или на лечение с антидиабетни препарати са 46% (23%♂:13%♀). Данните са 

представени в Таблица 17.  

Таблица 17: Процентно разпределение на компонентите на МетС при 

пациенти с АИ в изследваната група 

Болни в ККВБ ИТМ > 25 ↑ТГ ↓HDL АКН ↑ Кръвна глюкоза 

Мъже (n=65) 29 % 15 % 23 % 27 % 23 % 

Жени (n=35) 26 % 9 % 12 % 13 % 13 % 

n=100 (100%) 54 % 24 % 35 % 40 % 46 % 

При наличие на 3 от 5-те компоненти или наричани още рискови фактори 

(РФ), се поставя диагноза МетС. Процентното разпределение на броя пациенти 

и броя рискови фактори е представен в Таблица 18. При 27% от пациентите се 

установяват данни за метаболитен синдром. 

Таблица 18: Процентно разпределение на общата популация по брой 

рискови фактори за МетС. 

В изследваната група пациенти с АИ, 26% имат 3 рискови фактори за 

поставяне на диагноза МетС, 11% имат 4 РФ, а 5% имат 5 РФ. (Таблица 19) 

Таблица 19: Процентно разпределение на изследваната група по брой 

рискови фактори за МетС 

АИ 0 РФ 1 РФ 2 РФ 3 РФ 4 РФ 5 РФ МетС 

Мъже, % 12 15 12 14 9 3 26 

Жени, % 4 9 6 12 2 2 16 

Общо % 16 24 18 26 11 5 42 

На базата на тези проучвания се установява честота на метаболитния 

синдром пациентите с АИ от 42% , в сравнение с 27 % при общата популация. 

(Графика 18).  

Обща 

популация 
0 РФ 1 РФ 2 РФ 3 РФ 4 РФ 5 РФ МетС 

% 8 23 37 17 6 4 27 
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Графика 18:  Честота на МетС в общата популация в България и при 

пациенти с АИ в изследваната група.  

 
Три от петте рискови фактора за МетС са с по-висока честота при пациентите 

с АИ, в сравнение с общата популация: ИТМ (54%:38%), повишена кръвна 

глюкоза на гладно (35%:13%) и повишени нива на триглицериди (36%:19%). 

(Графика 19). 

Графика 19: Сравнение между ИТМ, кръвна глюкоза и триглицериди в 

общата популация и при пациенти с АИ

 
ЗАДАЧА 7. Проследяване на пациенти на лечение с TNF-а инхибитор 

За периода 2013-2018 в Клиника по кожни и венерически болести с 

Адалимумаб се лекувани 12 пациенти (6♂:6♀). 

 Всички пациенти отговарят на описаните критерии за включване. Спрямо 

стадия по Hurley, пациентите са разпределени както следва (Таблица 20):  

Таблица 20: Пациенти, данни 

 

 
Общо М Ж Пушачи 

ИТМ 
Коморбидност 

Наднормено тегло Затлъстяване 

Брой 12 6 6 12 3 2 12 

Стадий/Hurley        

II 3 1 2 3 1 1 3 

III 9 5 4 9 2 1 9 

Обща популация АИ 

% 27 42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
Ч

е
ст

о
т

а
  
н

а
 М

ет
С

 
% 

ИТМ ↑ Кръвна глюкоза ↑ТГ 

Обща популация 38 13 19

ГХ 54 35 36

38 

13 

19 

54 

35 36 

0

10

20

30

40

50

60

%
 

% сравнение на три от РФ за МетС 



33 

 

Препоръчителната доза на Adalimumab, която приложихме на  пациентите с 

АИ е : Седмица 0 – 160 мг, субкутанно., Седмица 2 – 80 мг, субкутанно., 

Седмица 4  - 40 мг, субкутанно. Минималната продължителност на лечение е 16 

седмици. Пациентите оценени като респондери, без изява на странични ефекти 

от лечението и желаещи да продължат терапията се проследиха до 69 седмица. 

Средната продължителност на лечение в изследваната група е 30 седмици 

(Графика 20). 

Графика 20: Продължителност на лечение с Адалимумаб, седмици  

 
 

Тежестта на дерматозата се оцени чрез скалата HS-PGA на седмица 0 и 

седмица 16, като при 83% се отчете подобрение. (Графика 20). При останалите 

болни се отчита стациониране на дерматозата. Сравнение на резултатите на 

стойността на CRP  през седмица 16, спрямо седмица 0, показа намаляване на 

стойността на маркера при 83% от пациентите. (Графика 21, 22) 
 

 Графика 21: Оценка на тежестта чрез скалата HS-PGA на седмица 0 и 16 
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Графика 22: Сравнение на стойностите на CRP в седмица 0 и 16

 
Ефектът от проведеното лечение беше оценен и чрез проследяване на 

промяната в качеството на живот на пациентите,  чрез  Дерматологичния индекс 

за качество на живот (DLQI). При 92 % от изследваните пациенти се наблюдава 

положителна промяна в качеството на живот. (Графика 23) 

Графика 23: Оценка на качеството на живот на седмица 0 и 16 

 
ЗАДАЧА 8. Оценка на качеството на живот при пациентите 

Въпросникът за оценка на качеството живот (DLQI) беше попълнен от 87 

пациенти в различен стадий на заболяването. Всички въпросници се приемат за 

валидни, тъй като липсват въпросници с повече от един неотговорен въпрос. 

Резултатите за всички, попълнили въпросника, показват средна стойност на 

индекса от 14. Според инструкциите за тълкуване на резултатите от DLQI, тази 

стойност означава, че АИ има “много голям ефект“ върху качеството на живот 

на пациентите в изследваната група.  

При 4 (5%) от изследваните 87 пациента, заболяването няма влияние върху 

качеството на живот. При 12 (14%) ефектът е малък, а при 13 (15%) изследвани, 

ефектът се определя като умерен. Най-голям е броят на болните, при които 

заболяването има много голям ефект върху качеството на живот на пациентите – 

37 (43%). При 21 (24%) пациента има изключително голям ефект. (Графика 24) 
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Графика 24: Влияние на АИ върху качеството на живот на пациентите

 
Сравнение по пол и тежест на състоянието 

Разпределението на пациентите попълнили въпросника за оценка на 

качеството на живот,  спрямо пола и тежестта на състоянието е представено в 

Графика 25 и Графика 26. Не се установяват корелации между пола, тежестта и 

влиянието върху качеството на живот.  

 

Графика 25: Качество на живот при мъже в различен стадий по Hurley

 
 

Графика 26: Качество на живот при жени в различен стадий по Hurley 
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Разпределение по тежест 

Качество на живот при жени (n = 36) 

Без ефект 
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Много голям ефект 
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3.4. ОПИСАНИЕ НА РЕДКИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ 

Пацие нт с PASH синдром (Pyoderma gangrenosum, Acne, Suppurative 

Hidradenitis) и Colitis ulcerosa chronica на лечение с Адалимумаб 

Анамнеза: 

 А. В., 29, ♂ 

 Acne conglobata: в тинейджърска възраст, поява на болезнени обрив по 

лицето, гърба и гърдите, изтичане на секрет, формиране на белези. Лекуван с 

Isotretinoin 2x20 mg за 8 месеца с постигната ремисия. 

 HS: от 1 година, поява на болезнени възли в  подмишници и слабини, с 

изтичане на секрет. Стартирана терапия с Isotretinoin 40mg+20mg, без ефект, 

Hurley stage II, HS-PGA – severe, DLQI – 21, VAS – 5, IHS4 – severe. 

 PG: от 2 месеца с болезнени рани, с гноевидна секреция по предна 

повърхност на подбедрици. Не е провеждал специфично лечение.  

 Улзерозен колит  от 3 месеца, с болки в корема, кашави изхождания, с 

примес на кръв и слуз. Провежда лечение с: Prednisolon 5mg x1t/през ден, 

Salofalk – по схема, Imuran 2x50mg. 

 Рискови фактори – пушач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус: 

 Acne conglobata: нодуло-кистични лезии с изтичане на секрет по трункус, 

множество комедони, цикатрикси. 

 HS: еритемо-нодуларен екзантем в аксили и ингвинални гънки, с изтичане 

на пурулентен секрет, фистулни ходове.  

 PG: симетричен екзантем по предна повърхност на двете подбредрици, 

представен от овални еритемни плаки, с пустули, улцерации, изтичане на 

секрет, некротични крусти. 

 Улзерозен колит: хиперемирана, оточнa, хеморагично имбибирана 

лигавица, с ерозии и язви 
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Лечение: 

Системно лечение Adalimumab 40mg /седмично 

Salofalk 500mg 3х1/дневно 

Zn gluconate– 90mg/дневно 

Локално Chlorchexidine digluconate 4% 

Octenidine dihydrochloride 

Elocom creme 
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4. ОБСЪЖДАНЕ   

По задача 1: Епидемиологично и демографско проучване на пациентите 

с АИ в България. 

В изследваната група преобладават болните от  мъжки пол - 143 (61%), а 

жените са 93 (39%), в съотношение ♂:♀ =1.6:1. Нашите данни не съвпадат с 

представените в литературата, според които преобладава женския пол, в 

съотношение ♂:♀ =1:3. Нашите данни се предварителни и можем да 

спекулираме, че в България това заболяване все още не е правилно 

диагностицирано и пациентите от женски пол търсят медицинска помощ от 

акушер-гинеколози, а не от дерматолози. 

Средната възраст на пациентите при установяване на диагнозата в 

литературата е 20 години, като има описани случаи на гноен хидраденит при 

деца, както и възрастни над 55 години. Анализът на данните от проследената от 

нас група пациенти показва средна възраст на пациентите 34 години (median 32). 

Минималната възраст е 9 години, а максималната е 70 години. Средната възраст 

при мъжете е 35 години, а при жените 33 години.  Считаме, че по-високата 

средна възраст на пациентите към момента на регистрация на пациентите в 

нашето проучване е следствие от по-късно поставената правилна диагноза.  

Средната давност на оплакванията до поставянето на коректна диагноза е 8 

години, като няма разлика в средните стойности при двата пола. В своето 

проучване G. Kokolakis et al., установяват средна продължителност на 

оплакванията 10.0 ± 9.6 (mean ± SD) години. През този период, пациентите с АИ 

са консултирани средно при повече от три различни специалисти – най-често 

общопрактикуващи лекари, хирурзи и гинеколози и са им били поставени 

повече от три погрешни диагнози. В повечето случи, правилната диагноза е била 

поставена от дерматолог. Колкото повече е забавянето на диагнозата, толкова 

по-голяма е тежестта на заболяването. Освен това забавянето на диагнозата е 

свързано с по-голям брой хирургични инцизии, придружаващи заболявания и 

отсъствия от работа.
14

  

В направеното от нас проучване се анализираха антропометричните данни на 

143 мъже и 93 жени. При 30 % от  мъжете и 21 % от жени се отчита наличие на 

наднормено тегло, а 30 % от мъжете и 29 % от жените са със затлъстяване. Тези 

резултати се потвърждават и в данните от подобни проучвания. Сравнителният 

анализ на данните от нашето проучване с тези на Националния статистически 

институт показа, че затлъстяването е приблизително два пъти по-често при 

                                                      

 

14
 Kokolakis G, Wolk K, Schneider-Burrus S, Kalus S, Barbus S, Gomis-Kleindienst S, Sabat R. Delayed Diagnosis of 

Hidradenitis Suppurativa and Its Effect on Patients and Healthcare System. Dermatology. 2020;236(5):421-430. doi: 

10.1159/000508787. Epub 2020 Jul 1. PMID: 32610312; PMCID: PMC7592906. 
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пациентите с АИ, в сравнение с общата популация (♂30%:15,5%; ♀29%:14,2%) 
15

.  

Пациентите бяха целенасочено разпитани за наличието на вредни навици – 

на първо място за тютюнопушене. Никотинът има доказан ефект върху 

фоликуларната оклузия, която е част от патогенезата на заболяването. Данните 

от литературния обзор показват, че над 70 % от болните от АИ са пушачи. От 

изследваната от нас група пациенти, 77 % са пушачи, 16 % са непушачи, а 7% са 

бивши пушачи, но са били пушачи към момента на поява на заболяването. 

Тютюнопушенето е по-често срещано при мъжете (81 %), отколкото при жените 

(72 %). Сравнителният анализ спрямо данните на Националния статистически 

институт за разпространението на тютюнопушенето в България
16

, показва че 1.6 

пъти повече от мъжете с АИ и 2,6 пъти от жените са пушачи (♂81%:49,8%; 

♀72%:28,2%). Поради високата честота на пушачите в изследваната група, ние 

заключаваме, че тютюнопушенето е един от важните тригерни фактори за АИ. 

Нашите данни потвърждават докладваната в други проучвания връзка между 

пушенето на цигари и АИ. 
17

 

Подобно епидемиологично и демографско проучване не е публикувано до 

момента в България, което прави оригинален характера на проведеното 

изследване. Резултатите се приемат за доверителни, поради лимитирания брой 

пациенти.  

По задача 2: Определяне на клиничен фенотип на заболяванетоo 

Според клиничната изява на заболяването изследваните от нас пациенти с 

АИ бяха категоризирани в 4 фенотипни групи – регулярен фенотип, 

фрикционно-фурункулозен, конглобатен и синдромен.  

Най-голям е броят на пациентите с регулярен фенотип – 74% от изследваната 

група. Пациентите с клинична изява отговаряща на конглобатен фенотип са 

14%. Най-малък е броят на пациентите със синдромен фенотип – 3%. 

Разпределението на пациентите по брой спрямо фенотипната изява отговаря на 

описаното в литературата преобладаване на класическия регулярен фенотип и 

потвърждава трите критерия за поставяне на диагноза: 

1.Типични лезии – дълбоко ситуирани, болезнени нодули, абсцеси, 

дрениращи фистули и мостови цикатрикси. 

2.Типична топография – основно аксили и слабини. 

3. Хронично-рецидивиращо протичане.   

                                                      

 

15
 Cesko E. et all,  Smoking and obesity are associated factors in acne inversa: results of a retrospective investigation in 

100 patients. Eur J Dermatol. 2009 Sep-Oct;19(5):490-3. doi: 10.1684/ejd.2009.0710. Epub 2009 Jun 15. PMID: 

19527985. 
16

 Република България, Национален статистически институт, Начин на живот, Европейско здравно интервю – 

2008, Основни показатели за тютюнопушене по пол и възрастови групи.  
17

 Konig A, Lehmann C, Rompel R € et al. Cigarette smoking as a triggering factor of hidradenitis suppurativa. 

Dermatology 1999; 198: 261–264 
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По отношение на разпределението по пол и фенотип се наблюдава отново 

доминиране на мъжкия пол, като при конглобатния тип мъжете са 94% от 

изследваните пациенти.  

Няма значима разлика в средната възраст на пациентите в различните групи 

(27,33).   

При пациентите със синдромен фенотип давността на оплакванията е най-

ниска – 6 години, което вероятно е свързано с по-ранно посещение при 

медицински специалист, предвид придружаващите заболявания, които са част 

от синдрома.  

Средният ИТМ в изследваните фенотипни групи отговаря на свръх тегло и 

затлъстяване. При фрикционно-фурункулозния фенотип 99% от пациентите са с 

ИТМ > 25. В своя публикация J.Boer, MD, PhD обобщава влиянието на 

затлъстяването и повдига въпроса за отграничаване на нов фенотип при АИ 

(Does obesity cause a distinct phenotype of hidradenitis suppurativa ?) 

Затлъстяването упражнява значителен метаболитен ефект и се счита за 

състояние на хронично, ниско степенно възпаление, водещо до системни 

последствия, свързани с нарушена секреция на хормони и цитокини (лептин, 

адипонектин и хемокини), регулиращи имунния отговор. Лептинът стимулира 

продукцията на IL-1, IL-6, IL-12 и TNF-α  от клетките на вродения имунитет и 

засилва продукцията на свободни радикали. Това е и първият механизъм, чрез 

който затлъстяването допринася за развитие на симптомите на АИ. Вторият 

механизъм е свързан с увеличеният механичен стрес върху тялото (фрикция, 

натиск) и кьобнеризацията, които влияят върху фоликуларната обструкция, Това 

от своя страна води до активиране на каскадата за развитие на АИ. При 

пациенти със затлъстяване може да се очаква повишен контакт кожа в кожа 

(абдоминални гънки, субмамарно, вътрешната част на бедрата, между 

латералната страна на торса и мишницата), което води до увеличен механичен 

стрес, ретенция на потните жлези и свръх растеж на бактерии. Освен типичните 

лезии с типичната локализация, при болните с АИ и свръх тегло/затлъстяване се 

наблюдават множество фурункулознини лезии, разпространени по тялото, 

особено на места с увеличено триене. Тази група пациенти са с намален 

терапевтичен отговор, имат съпътстващи заболявания свързани с нарушения 

метаболизъм и имунен отговор. На базата на тези механизми на действие се 

счита, че затлъстяването има важна роля в патогенезата на АИ и води до 

отграничаване на фрикционно-фурункулозен фенотип.
18

 Нашите данни 

потвърждават връзката между наднорменото тегло и затлъстяването с 

клиничната изява на лезии характерни за описания фенотип.  

                                                      

 

18
 Boer J. Does obesity cause a distinct phenotype of hidradenitis suppurativa? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 

May;32(5):e195-e196. doi: 10.1111/jdv.14707. Epub 2017 Dec 12. PMID: 29178657. 
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В групата пациенти с регулярен и конглобатен фенотип пушачите са 82%, 

при синдромния фенотип са 71%, най-нисък е при фрикционно-фурункулозния 

фенотип – 63%,  което предполага отново по-голямо влияние на затлъстяването 

в тази група. 

При близо половината от пациентите с регулярен фенотип се наблюдава поне 

едно придружаващо заболяване. Най-висока е честотата на придружаващите 

заболявания при конглобатния фенотип – 76%, което може да се обясни с факта, 

че при голяма част от пациентите се регистрира акне вулгарис и операция на 

пилонидална киста в миналото.  

Според историята на заболяването повече от половината пациенти във 

всички групи съобщават за лечение с неефективни  хирургични инцизии, с поява 

на рецидиви. Между 67-82% от пациентите са се лекували с различни 

антибиотични курсове от описаните в международните и националните 

консенсуси. При 18% от пациентите с конглобатен фенотип е проведен курс с 

изотретиноин с различна продължителност, но без ефект. Тези данни 

потвърждават твърдението, че АИ остава често неразпознато заболяване в 

България, което води до неправилен и неефективен избор на терапия.  

Разпределението на пациентите по тежест, оценена със скалата на Hurley, не 

показа съществени различия в изследваните подгрупи.  

По задача 3: Клинична оценка на тежестта на заболяването по скала на 

Hurley и корелация с демографски данни, ИТМ и тютюнопушене.  

42% от болните са в I стадий по Hurley, 40% са във II стадий и 18% са в III 

стадий. В своето проучване от 2014 година сред холандската популация Schrader 

et al изследват 846 пациенти. Разпределението по тежест в тази група е както 

следва: Hurley I: 45, 5%, Hurley II: 41.5 %, Hurley III: 13% 
19

, което е 

приблизително на разпределението на пациентите в изследваната от нас група.  

 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley и пол 

От направения анализ на данните се установи, че има статистически значима 

връзка между тежестта и пола (p=0.001). При пациентите с I стадий на 

заболяването броят на мъжете и жените е еднакъв, докато при пациентите с II и 

III стадий по Hurley преобладават мъжете, съответно 64% и 79%. Нашите данни 

са противоположни на докладваните в литературата, където тежестта на 

заболяването при жените е по-голяма. Предполагаме, че жените по-рано се 

обръщат към специалист, докато мъжете са по-склонни да игнорират проблема и 

търсят медицинска помощ при влошаване на оплакванията.  

                                                      

 

19
 Schrader AM, Deckers IE, van der Zee HH, Boer J, Prens EP. Hidradenitis suppurativa: a retrospective study of 846 

Dutch patients to identify factors associated with disease severity. J Am Acad Dermatol. 2014 Sep;71(3):460-7. doi: 

10.1016/j.jaad.2014.04.001. Epub 2014 May 28. PMID: 24880664. 
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 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley и възраст 

Анализът на данните показа, че е налице статистическа значимост между 

тежестта на състоянието и възрастта (p=0.001). Средната възраст се увеличава с 

5 години спрямо стадия по Hurley. Тези резултати могат да се обяснят с факта, 

че заболяването стартира след пубертета и има хронично-рецидивиращ ход. При 

забавяне на диагнозата във времето и погрешно лечение, заболяването 

прогресира, което води до по-висока възраст на пациентите в III стадий към 

момента на регистрация в изследването.  

 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley и средната давност на оплакванията.  

При пациентите с тежест на заболяването I стадий по Hurley, средната 

продължителност на оплакванията, към момента на прегледа е 6 години, при 

тези с II стадий е 8 години, а при пациентите с III стадий по Hurley e 11 години. 

Установена е корелация между изследваните величини (p=0.001) В своето 

проучване през 2017 година Vanlaerhoven A.M.J.D и колектив описват средна 

давност на оплакванията от 9 години при пациентите в I стадий по Hurley, 

докато при пациентите във II и III стадии е съответно 6 и 5 години.
20

 Ние 

предполагаме, че по-дългата продължителност на оплакванията на пациентите в 

III стадий отново е свързана с хода на заболяването при неправилно 

диагностициране и лечение.  

 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley  и и теглото, оценено чрез ИТМ 

При болните в първи стадий, съотношението между пациенти с тегло под 

нормата и нормално тегло към пациентите с наднормено тегло и затлъстяване е 

приблизително 50% : 50%. Във втори стадий това съотношение е 37% : 63%. В 

трети стадий по Hurley е 35% : 65%. Анaлизът на данните в сравнение с 

цитираното проучване на пациенти с АИ от холандската популация показва 

приблизителни процентни съотношения. Регресионният анализ не доказа 

статистическа значимост между ИТМ и тежестта на дерматозата, оценена по 

Hurley (p=0.111).  

 Корелация между тежестта на заболяването, оценена по скала на 

Hurley и тютюнопушене 

Разпределението на пациентите по рисковия фактор тютюнопушене в трите 

изследвани групи по Hurley е съпоставимо. 

 Hurley I – 78%, Hurley II – 80%, Hurley III – 79%. 
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Според направеният анализ в нашето проучване няма статистическа 

зависимост между тютюнопушене и тежест на заболяването (p=0.743), като в 

литературата са съобщени положителни корелации.  

По задача 4: Изследване на маркери за възпаление и корелация с тежест 

на заболяването 

За оценка на възпалителния отговор, при пациентите в изследваната група се 

анализираха резултатите от класическите маркери – СУЕ, CRP, както и 

стойностите на левкоцити и хемоглобин в серум. Проследиха се и нивата на 

съвременните молекулярни биомаркери – TNFa и IL-10 в серум на пациенти 

като се направи сравнение със стойностите при здрави контроли.  

Ускорена СУЕ се наблюдава при 51% (27/53) от изследваните пациенти. 

Анализът на данните от резултатите на СУЕ спрямо тежестта на дерматозата, 

показа статистическа зависимост между двете променливи (p=0.001). 

Процентното съотношение на броя болни с повишени стойности на СУЕ в 

различните стадии по Hurley e както следва:  

I стадий – 25%; II стадий – 38%; III стадий – 94%.  

Увеличени стойности на CRP се установяват при 61% (81/132) от 

изследваните болни. При пациентите с  тежест Hurley I,  37% (15/41) имат 

стойности на CRP над нормата,  при пациентите с тежест Hurley II -  63% (37/58) 

и  при тези с тежест Hurley III - 89% (29/33). Анализът на данни чрез регресия 

отново показва, че е налице статистическа зависимост между тежестта на 

заболяването и високите стойности на CRP (p=0.001).  

Левкоцитоза има при изследването на 18% (8/14) от болните в първи стадий 

по Hurley, 39% (24/61)  в стадий Hurley II и 60% (20/33)  в стадий Hurley III. Чрез 

регресионен анализ се установи статистически значима връзка между 

завишените стойности на левкоцити и тежестта на дерматозата (p=0.001). 

Ниски стойности на хемоглобин се установи при 11% (5/45) от пациентите 

оценени с тежест Hurley I, при 13% (8/91) от тези с Hurley II и 45% (14/35)  - с 

Hurley III. Анализът на данните не показа статистически значима връзка между 

ниските стойности на хемоглобин като маркер за хронична инфекция и тежестта 

на състоянието по Hurley (p=0.712), за разлика от данните в цитираните 

източници. 
21

  

В своята публикация Pascual et al.  докладват завишени стойности на СУЕ 

при пациенти с АИ.  В проучване на Jiménez-Gallo D и колектив изследват 

клиничната значимост на СУЕ и CRP и установяват, че нивата на на тези 

показатели са сигнификантно увеличени спрямо стадия, оценен по Hurley.   В 

друго проучване Hessam и колектив проследяват 275 случая на пациенти с АИ, с 
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цел да установят дали системни маркери на възпаление като CRP и левкоцити 

могат да корелират с тежестта заболяването, оценени по съответните скали. 

Техните резултати показват, че има сигнификантна връзка между нивата на CRP 

и левкоцити с тежестта на заболяването. Авторите изтъкват предимството на 

тези маркери и по отношение на достъпност и ниска цена и заключават, че могат 

да бъдат ефективни показатели за оценка на степента на възпаление при 

пациенти с АИ.   

Хематологичните параметри също могат да бъдат използвани като маркери за 

оценка на инфламаторния отговор. В изследването си Yaşar NF et al. проучват, 

потенциалната роля на неутрофилните левкоцити при различните стадии на 

болестта и отражението върху стойностите на хемоглобина при 35 пациенти, 

разпределени в три групи спрямо тежестта по Hurley. Техните резултати 

показват, че стойностите на хемоглобина са по-ниски при пациентите в III 

стадий по Hurley. Стойностите на левкоцитите са по-високи при пациенти в III 

стадий по Hurley, отколкото при тези във II стадий. 
46

 

Нивотото на серумния TNFa и IL-10 бяха изследвани при 12 пациенти с АИ и 

16 здрави контроли, съответстващи по пол и възраст. 

Анализът на данните показа, че няма статистическа разлика за стойностите 

на TNF-a в серум на болните с АИ и контролите, за разлика от докладваните 

резултати в проучването на Matusiak и колектив (2009) , в което се изследват 

нивата на TNF-a в серум пациенти с АИ и се търси връзка между стойността на 

маркера и тежестта на заболяването, оценена пo Hurley. В проучването са 

включени 54 пациенти и 30 здрави контроли. Резултатите показват, че 

серумните нива на TNF-a са значително увеличени (p=0.006) при пациентите с 

АИ, но не намират сигнификантна връзка между стойността 
55

 .  В нашето 

проучване относно корелация между тежест на заболяването и стойностите на 

TNF-a в серум,  получените резултати съвпадат с цитираните данни. 

Анализът на нивата на IL-10 в серум установи статистическа разлика в 

стойностите на маркера при пациенти с АИ и здрави контроли. Според нашите 

проучвания това е първото докладвано изследване на тази зависимост. 

Проучването е пилотно и съобщените от нас резултати са предварителни. 

Необходимо е да се проследи по-голяма група със задълбочени анализи, което 

би допринесло за нови терапевтични и прогностични възможности.  

Според изготвеният алгоритъм, с цел изключване на туберкулоза в 

диференциално диагностичен план, при 94 от пациентите се осъществи проба на 

Манту. При 18% се отчете хиперергична реакция. При тези пациенти се проведе 

рентгенографско изследване на бял дроб, което не показа изменения. На болните 

беше препоръчано да проведат квантиферонов тест. Анализирани са резултатите 

на 12 пациенти с негативен QTF-TB-GOLD. Тестът на Манту е достъпен в 

практически и икономически план, но е неспецифичен, за разлика от 
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квантифероновия тест. В литературата няма данни за провеждане на скрининг за 

туберкулоза с проба на Манту при пациенти с АИ.  На изследване с 

квантиферонов тест подлежат само пациенти, при които се стартира лечение с 

биологични средства. Интерес представлява хиперегичната реакция при 

пациенти с негативна рентгенова находка и отрицателен квантиферонов тест. 

Резултатът може да бъде фалшиво позитивен при инфекция с атипични 

нетуберкулозни микобактерии, при скорошна ваксинация с BCG ваксина, 

неправилно провеждане на теста,  интерпретация на реакцията и съхранение на 

антигена.
61

  

По задача 5: Оценка на влиянието на придружаващите заболявания на 

пациентите върху тежестта на заболяването 

Анализът на данните показа, че при пациентите с АИ от нашето проучване 

най-често срещаното придружаващо заболяване е артериалната хипертония – 

21% (56/236). Болните с диабет са 17%  (40/236),  с хиперхолестеролемия – 11% 

(26/236), с акне вулгарис – 8% (20/236). Други кожни заболявания съпътстващи 

АИ са акне конглобата, пиодерма гангренозум. От групата на 

автоинфламаторните заболявания се наблюдават случаи на тиреоидит, болест на 

Крон, анкилозиращ спондилит. Спиноцелуларен карцином се диагностицира 

при един пациент с тежка форма на АИ.  

Резултатите показват, че 53% (125/236) от болните имат едно или повече от 

едно придружаващи заболявания. За сравнение, при проучването на 234 

пациенти Chiricozzi A и колектив установяват, че 70.4 % от пациентите са с поне 

1 придружаващо заболяване. 
22

 

Разпределението спрямо тежестта установи, че при 47% (46/98) от 

пациентите в I стадий по Hurley се регистрира едно или повече от едно 

придружаващи заболявания. При пациентите във втори стадий, стойността е 

54% (52/96), а при тези в III стадий по Hurley – 67% (28/42).  

Най-честото заболяване, описано в литературата,  което се асоциира с АИ е 

затлъстяването - самостоятелно или заедно с компонентите, които 

характеризират метаболитния синдром (артериална хипертония 
23

, 

хипретриглицеридемия, нисък LDL холестерол, повишени нива на кръвна захар 

или диабет). Докладваната честота на пациенти с АИ и наднормено тегло или 

затлъстяване варира между 50%-75%. 
24
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В допълнение към типичната клинична презентация, АИ често се придружава 

от други заболявания с фоликуларна оклузия като акне конглобата, дисекиращ 

целулит на скалпа, пилонидална киста. 
25

  

Инфламаторните състояния, които се докладват често при пациенти с АИ, 

включват артрит, болест на Крон, улцеративен колит
26

, астма 
27

.  

АИ е част и от рядко срещаните синдроми PAPA (pyogenic arthritis, PG, acne), 

PASH (PG, acne, suppurative hidradenitis) и PAPASH (pyogenic arthritis, acne, PG, 

suppurative hidradenitis). От патофизиолигична гледна точка, общото между тези 

заболявания е свръх активацията на вродения имунитет, водеща до увеличена 

продукция на IL-1 и неутрофилно възпаление.  

От генетична гледна точка са налице множество мутации, които засягат 

протеините, отговорни за активиране и регулация на автоинфламаторните 

процеси.
28

 АИ се наблюдава и при пациенти с вродени генетични заболявания 

като синдром на Down, KID (keratitis, ichtyosis, deafness) синдром и др. 
29

 

Освен физическите коморбидности, АИ се асоциира и с ментални състояния 

като депресия и тревожност. Повечето от соматичните и психиатрични 

придружаващи заболявания са свързано с увеличената експресия на про-

инфлматорни цитокини като TNF-a, IL1, IL17, and IL32.   

Най-честите усложнения асоциирани с АИ могат да се групират в четири 

категории: цикатрикси, ограничаване на движенията, заради фибротичните 

промени в подлежащите тъкани, нарушен лимфен дренаж и развитие на кожен 

карцином.
30

 Спиноцелуларният карцином е относително рядко, но 

изключително тежко усложнение, със смъртност от 50% сред пациентите с АИ. 

Предполага се, че развитието на на кожни карциноми в контекста на хронично 

възпаление е свързано с нарушения в локалния имунитет.
31

 Нашите резултати 

съвпадат с  описаните в литературата. 

Представените проучвания и резултати подчертават важността на оценката 

на придружаващите заболявания при пациентите с АИ и необходимостта от 

мултидисциплинарен подход, с цел оптимизиране на терапията и подобряване 
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на прогнозата. Дерматолозите трябва да имат предвид възможните асоциации и 

да проведат адекватен скрининг в тази насока.   

По задача 6: Проучване на компонентите на метаболитен синдром 

(МетС) при пациенти с АИ и сравнение с общата популация в България 

Анализирайки резултатите от наличието на съпътстващи заболявания, с най-

висока честота се откроиха три от компонентите обуславящи метаболитния 

синдром – затлъстяване или наднормено тегло, артериална хипертония и диабет. 

Това провокира по-задълбочено изследване на рисковите фактори. На базата на 

тези проучвания се установи, че метаболитния синдром е по-чест при 

пациентите с АИ в сравнение със здрави контроли в България (42%:27%). Три от 

компонентите на метаболитния синдром се срещат в по-висок процент - ИТМ 

(54%:38%), повишена кръвна глюкоза на гладно (35%:13%) и повишени нива на 

триглицериди (36%:19%).  

В мета-анализ проведен от Tzellos et al. се установява значима връзка между 

МетС и АИ. Данните от скорошни проучвания показват, че при пациенти с АИ 

може да се наблюдават повече от един от рисковите фактори за развитие на 

МетС, въпреки ниската средна възраст.
32

 Срезово проучване, включващо 3207 

пациенти с АИ и 6412 здрави контроли, проведено в Израел, показва, че е 

налице значима връзка между дерматозата и метаболитния синдром.
33

 Друго 

срезово проучване в Дания, изследва 32 пациенти с АИ, хоспитализирани в 

дерматологична клиника, 326 пациенти с АИ от общата популация  в Дания и 

14851 контроли от общата популация установява повишена честота на МетС 

при хоспитализираните пациентите с АИ и болните от общата популация.
34

  

Вероятна причина, поради която наднорменото тегло и затлъстяването се 

асоциира с по-високата честота на хронични инфламаторни заболявания може 

да бъде фактът, че мастната тъкан активно продуцира про-инфлматорни 

адипокини като IL-6 и TNFa. Неправилните хранителни навици, липсата на 

достатъчно физическа активност, тютюнопушенето, високо гликемичната диета 

водят до увеличаване на нивата на инсулина и инсулиноподобния растежен 

фактор-1, което е свързано със засилване на андрогенната секреция. Това от 

своя страна допринася за пролиферацията на себацейните фоликули, свръх 

продукция на себум и пролиферация на интрадукталните кератиноцити.
35
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На базата на това може да заключим, че метаболитния синдром, в частност 

повишеното тегло, водещо до инсулинова резистентност са тригери за 

фоликуларната оклузия и хроничното възпаление при пациенти с АИ. Тъй като 

метаболитния синдром увеличава кардио-васкуларния риск, факторите, които го 

обуславят трябва да бъдат оценени и правилно третирани заедно с основното 

лечение на АИ.  

По задача 7: Проследяване на пациенти на лечение с TNF-а инхибитор 

Представяме резултатите от проследяването на 12 пациенти (6♂:6♀), II и III 

стадий по Hurley, лекувани с Адалимумаб за период поне 16 седмици.  Тежестта 

на дерматозата се оцени чрез скалата HS-PGA на седмица 0 и седмица 16, като 

при 83% се отчете подобрение. При останалите болни се отчита стациониране 

на дерматозата. Сравнение на резултатите на стойността на CRP  през седмица 

16, спрямо седмица 0, показа намаляване на стойността на маркера при 83% от 

пациентите. Ефектът от проведеното лечение беше оценен и чрез проследяване 

на Дерматологичния индекс за качество на живот (DLQI). При 92 % от 

изследваните пациенти се наблюдава положителна промяна в качеството на 

живот. По време на първите 4 седмици (160мг, 80 мг, 40 мг) се наблюдава 

подобрение на състоянието – намаляване на еритема, ексудацията. Пациентите 

съобщават за намаляване на болката и улеснение в движението. По време на 

седмица 4-16 (40мг/седмично) се наблюдава стациониране на състоянието, което 

се запазва и при продължилите до 30та  седмица лечението пациенти.  

Биологичните препарати (adalimumab, infliximab, ustekinumab) могат да бъдат 

избор на терапия за пациенти с умерена и тежка степен на АИ.
36

 Частичен 

отговор се постига при над 50% от пациентите. Адалимумаб, изцяло човешко, 

IgG1 мониклонално антитяло специфично за TNF-α, e единственият препарат, 

одобрен за лечение на АИ. 
37

 

Възможността за лечение с Адалимумаб осигурява нови терапевтични 

варианти. В своето проучване Kyriakou A. и колектив оценяват ефекта на 

молекулата върху пациенти с АИ при 19 пациенти, с продължителност на 

лечението 24 седмици.  Ефектът от лечение е оценен чрез скалите Глобална 

скала за оценка на HS от страна на лекаря (Hidradenitis Suppurativa Physician’s 

Global Assessment scale - HS-PGA) и Дерматологичен индекс за качество на 

живот (DLQI) на седмица 4, 12 и 24. Резултатите показват значително намаление 

на двата показателя.
38

 Други автори докладват подобряване на качеството на 

живот при пациенти с АИ, на лечение с Адалимумаб – 40 мг./седмично с 4 
                                                      

 

36
 Sbidian E, Hotz C, Seneschal J, et al. Antitumour necrosis factor-alpha therapy for hidradenitis suppurativa: results 

from a national cohort study between 2000 and 2013. Br J Dermatol 2016; 174:667-70 
37

 Kimball AB, Okun MM, Williams DA, et al. Two Phase 3 Trials of Adalimumab for Hidradenitis Suppurativa. N Engl 

J Med 2016; 375:422-34. 
38

 Kyriakou A, Trigoni A, Galanis N, Sotiriadis D, Patsatsi A. Efficacy of adalimumab in moderate to severe hidradenitis 

suppurativa: Real life data. Dermatol Reports. 2018;10(2):7859. Published 2018 Oct 1. doi:10.4081/dr.2018.7859 
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точки. 
39

 Отчита се подобряване на лабораторните параметри – за период от 4- 6 

седмици стойностите на CRP са сигнификантно редуцирани. 
40

 

Нашите резултати потвърждават описаните в литературата. Ние считаме, че 

самостоятелно или в комбинация, адалимумаб разширява терапевтичните 

възможности при напреднал стадий, с незадоволителен ефект от проведената 

антибиотична терапия. Освен това води до намаляване на оперативната площ.  

По задача 8: Оценка на качеството на живот при пациентите 

В нашето проучване въпросникът за оценка на качеството на живот беше 

попълнен от 87 пациенти с различна тежест на дерматозата. Резултатите от 

оценката, показват средна стойност на индекса от 14. Според инструкциите за 

тълкуване на резултатите от DLQI, тази стойност означава, че АИ има “много 

голям ефект“върху качеството на живот на пациентите в изследваната група. Не 

се установяват корелации между пола, тежестта и влиянието върху качеството 

на живот.  

Заболяването АИ се отразява изключително негативно на качеството на 

живот на пациентите. Една от основните причините е ранната изява в деликатна 

възраст – при повечето пациенти по време на пубертета. Друга основна причина 

са зоните – слабини, пубис, глутеус, перианална зона. Болката и невъзможността 

за пълноценни движения също играят изключителна роля. Изтичането на секрет 

и неприятната миризма ограничават възможностите за облекло. Пациентите 

избягват контактите с други хора, а възможностите за работна заетост са 

ограничени.   

                                                      

 

39
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5. ИЗВОДИ  

1. При пациентите с акне инверза, включени в това проучване (n=236), 

преобладава мъжки пол, в съотношение (♂:♀ = 1,6:1), за разлика от 

представените в литературата данни, според които заболяването се среща по-

често при женския пол (♂:♀ = 1:3). 

2. Средната възраст на пациентите към момента на диагностициране на 

заболяването (34 г.) е по-висока в сравнение с описаната в литературата  (20 г.), 

което е показател за по-голямо забавяне на поставянето на правилна диагноза в 

България. 

3. При болните с акне инверза сравнени с общата българската популация 

относно рисковите фактори тютюнопушене и затлъстяване, се наблюдава 

значително превалиране на пушачите, особено при жените (♂81%:49,8%; 

♀72%:28,2%) и два пъти по-висока честота на затлъстяване и при двата пола 

(♂30%:15,5%; ♀29%:14,2%). Липсва статистически значима корелация между 

показателите тютюнопушенето и ИТМ с тежестта на заболяването. 

4. Според клиничната изява на заболяването при пациентите с акне инверза, 

включени в нашето проучване, преобладаващ е регулярният фенотип (74%), 

което съвпада с публикуваните в литературата данни.  

5. Фрикционно-фурункулозния фенотип  може да се разглежда като изява на 

акне инверза в асоциация с наднормено  тегло и затлъстяване (при 99% от 

пациентите), което се потвърждава и от литературните данни.  

6. Пациентите от мъжки пол са с по-изразена тежест по Hurley в сравнение с  

женският пол, според проведения регресионен анализ (-0.32; SD = 0.10; 

p=0.001).  

7. Тежестта на заболяването по Hurley е в корелация с възрастта на 

пациентите към момента на поставяне на диагнозата, както и с 

продължителността на заболяването (p=0.001).  

8. Налице е статистическа значима връзка (p = 0.001),  между тежестта на 

заболяването по Hurley и завишени стойности на класически маркери на 

възпалението: СУЕ (Hurley I – 25 %; Hurley II – 38 %, Hurley III – 94%), CRP 

(Hurley I – 37 %; Hurley II – 63 %, Hurley III – 89 %) и левкоцити (Hurley I – 18 

%; Hurley II – 39 %, Hurley III – 60 %). Te могат да бъдат ефективни 

диагностични и прогностични маркери за заболяването. Не се установява 

статистически значима разлика между серумните нива на TNFа при сравнение 

на резултатите от пациенти с акне инверза и здрави контроли. Малкият брой 

пациенти не позволява достоверно сравняване с докладваните в литературата 

данни. Налице е статистически значима разлика между серумните нива на IL-10 

при пациенти с акне инверза и здрави контроли. Проучването е лимитирано, 

поради малкия брой пациенти, вследствие забавяне на консумативи. Резултатите 

са предварителни и е необходим по-голям брой пациенти, за да се потвърди тази 
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корелация. Според нашите проучвания това е първото докладвано изследване на 

тази зависимост.  

9. Най-често срещаното придружаващо заболяване при изследваните от нас 

пациенти е артериалната хипертония (21%). На второ място се нарежда диабета 

(17%), след това акне вулгарис. (8%). Резултатите показват, че 53% (125/236) от 

болните имат едно или повече от едно придружаващи заболявания, като най-

голям е относителния дял при пациентите с III стадий по Hurley (67%).  

10. Метаболитния синдром се среща по-често при пациенти с акне инверза, в 

сравнение с разпространението в популацията в България (42% : 27%). Три от 

компонентите на МетС са с по-висока честота - ИТМ (54% : 38%), кръвна захар 

(35% : 13%) и завишени стойности на триглицериди (36%:19%). Данните 

съвпадат с докладваните в литературата. Ние считаме, че компонентите на МетС 

трябва да бъдат оценени и включени в терапевтичната схема за акне инверза.  

11.   При 83% (10/12) от пациентите на лечение с адалимумаб се наблюдава 

подобрение на състоянието на 16 седмица, оценено с HS-PGA скала и 

намаляване на стойностите на CRP. При 92% е налице подобряване на 

качеството на живот. Въпреки малкия брой пациенти, резултатите съвпадат с 

докладваните в литературата.  

12.   Резултатите от оценката на качеството на живот, показват средна 

стойност на индекса от 14, което означава, че акне инверза има “много голям 

ефект“ върху качеството на живот на пациентите в изследваната група. 
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6. ПРИНОСИ 

6.1. Научно-теоритични: 

6.1.1. Оригинални:  

1. За първи път в България се прави епидемиологично и демографско 

проследяване на пациентите с акне инверза в България и придружаващите 

заболявания.  

2. За първи път у нас се прави оценка на тежестта на болните с акне инверза 

и се разграничават фенотипни групи според клиничната изява на заболяването.  

3. За първи път в нашата страна се изследват маркери за оценка на 

възпалението при пациенти с акне инверза и се търси корелация с тежестта на 

заболяването.  

4. Предлага се изследването на IL-10 в серум на пациенти като възможен 

маркер за оценка на активност на заболяването.  

5. За първи път в България се проследява ефектът от приложение на TNF-a 

инхибитори при пациенти с умерен и тежък стадий на акне инверза. 

1.1.2 Потвърдителни: 

1. Потвърждава се преобладаването на пушачите сред пациентите с акне 

инверза, в сравнение с общата популация в нашата страна, подобно на 

докладваните в литературата съпоставки.  

2. Потвърждава се влиянието на наднормено тегло и затлъстяване при 

пациенти с клинична изява отговаряща на фрикционно-фурункулозен фенотип.  

3. Потвърждава се положителният ефект от лечението с TNF-a инхибитори, 

при пациенти в умерен и тежък стадий на акне инверса.  

4. Потвърждава се превалирането на МетС и необходимостта от оценка на 

компонентите при пациенти с АИ.  

5. Потвърждава се негативното влияние на заболяването върху качеството на 

живот на пациентите с АИ. 

6.2. Научно-практически: 

1. На базата на собствени клинични проучвания и анализ на получените 

данни е въведен алгоритъм за провеждане на клинико-лабораторни изследвания 

при пациенти с акне инверза. 

2. Изработени са фишове за оценка на тежестта и проследяване на 

пациентите с акне инверза. 

3. Изготвяне на материали и участие в кампании за информиране и подкрепа 

на пациентите с акне инверза и редки синдроми.  

4. Участие в изработването на изискванията към  амбулаторна процедура 39  

на НЗОК за проследвване и лечение на пациентите с акне инверза.  
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8. ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ, УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И 

КОНГРЕСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ  - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
В български  - 6 броя (3 броя като първи автор) 

2014  0 бр. - 

2015 2бр. 1. Лавчева Р., Д. Ганчева, Е. Христакиева. Съвременни представи за Hidradenitis 

suppurativa/Acne inversa, МЕДИНФО, 2015, 04:64-67 

2. Паскалева Р., Лавчева, Р, . Христакиева,  Е.Кинезитерапевтична програма при 

постоперативно лечение на hidradenitis suppurativa – клиничен случай, Здравни грижи, 

2015. бр.4,29-32 

2016 1 бр. 1. Лавчева Р., Христакиева Е., Терапевтичен алгоритъм при Акне Инверза (Хидраденитис 

Супуратива), Медикарт, Алергология и дерматология, 6/2016, 30-32 

2017 2 бр. 1. Христакиева Е.,  Мануелян К., Дърленски Р., Лавчева Р., Ганчева Д, Ганчева Т, 

Делийска Р, Казанджиева Ж, Кадурина М, Митева Л., Василева С., Господинов Д., 

Матеев Г, Богданов И., Цанков Н. Консенсус за лечение и диагностика на гноен 

хидраденит/акне инверза. Дерматология и венерология 2017 

2. Лавчева Р., Мануелян К., Делийска Р., Ганчева Т., Христакиева Е.. Гноен хидраденит. 

GP News, брой 11, 2017 

2018 1 бр. 1. Ганчева Т, Мануелян К., Лавчева Р., Делийска Р, Ганчева Д., Христакиева Е. 

Адалимумаб в терапията на псириазис и гноен хидраденит. Медикарт, брой 2, с37-40, 

2018 

В международни – 5 броя 

2014 0 бр. - 

2015 0 бр.  

2016 1 бр. 1.    Hristakieva Е., Lavcheva R., Paskaleva R, Gancheva D., Cohl, P. Management after surgical 

treatment of hidradenitis сupurativa.Еxperimental Dermatology, Volume 25, Supplement 2, 1-

13,9; February 2016 (abstract O016-2), публикуван абстракт. 

2017 2 бр. 2.  Manuelyan K., Lavcheva R., Gancheva D., Deliyska R., Hristakieva E. Comorbidities of 

hidradenitis suppurativa, multidisciplinary approach and patient support: A 3-year single center 

clinical experience. Experimental Dermatology, Volume 26, Supplement 1, February 2017 

(abstract O09-1), публикуван абстракт. 

3. Paskaleva E, Hristakieva E, Lavcheva R, Rehabilitation programme for surgery of hidradenitis 

suppurativa. Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries, The VII International 

Academic Congress, PAPERS AND COMMENTARIES, Cambridge University Press, 2017, 

IF= 7.54 

2018 1 бр. 1. Hristakieva E., Manuelyan K., Lavcheva R., Deliyska R., Tabet L., Gancheva T., Hidradenitis 

Suppurativa and Pyoderma Gangrenosum, experience from the Bulgarian expert center of HS. 

Experimental Dermatology, Volume 27, Supplement 1,p25-26,  2018 (abstract P029),. IF= 

2.608 

2019 1 бр. 1. Lavcheva R., Manuelyan K., Gancheva T., Deliyska R., Hristakieva E.. High prevalence of 

metabolic syndrome in patients with hidradenitis suppurativa, hospital-based study, 

Experimental Dermatology, Volume 28, Supplement 2, p 20-- 21,  2019 (abstract 034 OS07-

02). IF= 2.608 

 

НАУЧНИ ФОРУМИ  - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Национални – 14 броя (6 броя като представящ автор) 

2014 3 бр.  1. Hristakieva E. Lavcheva, R, Gancheva, D.Маркери за диагностика и избор на терапия 

при Acne inversa „Пролетни Варненски Дерматологични дни”, Варна 2014, 24-27 

Април 

2. Hristakieva E. Lavcheva R., D.Gancheva.  Acne Inversa – diagnostic markers for treatment.  

1st Trakia Medical Days 22-23. 05. 2014  Stara Zagora Medical Sciences 

3. Hristakieva E., Lavcheva R.,Gancheva D., Acne inversa & Pyoderma Gangrenosum XXIII 

Научна конференция Софийски Дерматологични Дни, 2014, 30 oктомври – 2 ноемри 

2015 5 бр. 1. Lavcheva R., Gancheva D., Hristakieva E., Demographic Research of Acne 
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Inversa/Hidradenitis Suppurativa Patients in Bulgaria,  Anniversary Scientific Conference 20 

Years Trakia University,  19-20 May 2015, Stara Zagora, Bulgaria 

2. Zheleva,  Nikolova G, Karamalakova Y, Lavcheva R, Hristakieva E., Gadjeva V. Evaluation 

of Oxidative Status in Blood Samples Isolated from Vitiligo Patients Before and After 

Therapy by Different Analytical Methods, Anniversary Scientific Conference 20 Years 

Trakia University,  19-20 May 2015, Stara Zagora, Bulgaria 

3. Paskaleva R, Hristakieva E, Lavcheva R. Kinesitherapeutic Program for Postoperative 

Treatment of Hidradenitis Suppurativa – A Clinical Case, Anniversary Scientific Conference 

20 Years Trakia University,  19-20 May 2015, Stara Zagora, Bulgaria 

4. Лавчева Р. Хидраденитис супуратива, Ден на редките болести, Семинар „Ден след 

ден, ръка за ръка”, 24.04, 2015, Плевен 

5. Лавчева Р. За заболяването Хидраденитис супуратива, Световен ден на пациентите с 

мукополизахаридоза и семинар по редки болести, 15.05, 2015, Сливен 

2016 1 бр. 1. Лавчева Р., Ганчева Д, Ганчева Т., Tроева Ж., Велев В., Христакиева Е. Рецидивираща 

pyoderma gangrenosum в асоциация с acne inversa, XXV Софийски дерматологични дни 

"Проф. Асен Дурмишев", София, България, 03-06 ноември 2016. 

2017 2 бр. 1. Делийска Р., Лавчева Р., Ал-Садек Л., Мануелян К., Ганчева Т., Христакиева Е. 

Hidradenitis suppurativa – полиморбидност и терапевтичен подход. Софийски 

дерматологични дни ”проф. Асен Дурмишев“. София, 3 - 5 ноември 2017 

2. Лавчева Р. Фамилна форма на Хидраденитис супуратива и свързанис него синдроми. 
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9. SUMMARY 

 

ABSTRACT 

Acne inversa (AI) is a chronic, inflammatory, recurrent, debilitating skin disease of 

the hair follicle that usually presents after puberty with painful, deep-seated, inflamed 

lesions in the apocrine gland-bearing areas of the body, most commonly the axillae, 

inguinal and anogenital regions. The average prevalence is 1% and it is more common 

among women. AI has the highest impact on patients' quality of life among all 

assessed dermatological diseases. AI is associated with a variety of concomitant and 

secondary diseases, such as obesity, metabolic syndrome, inflammatory bowel 

disease, e.g. Crohn's disease, spondyloarthropathy, follicular occlusion syndrome. The 

central pathogenic event in AI is supposed to be the occlusion of the upper part of the 

hair follicle leading to a perifollicular lympho-histiocytic inflammation. A significant 

association between the prevalence of AI and current smoking and overweight has 

been documented. AI is often misdiagnosed and the treatment outcome is unsufficient. 

There is no epidemiologic and demographic data in Bulgaria. The correct diagnosis is 

delayed.  

AIM OF THE RESEARCH 

The aim of the research is to investigate the prevalence of AI among Bulgarian 

population and to analyze the demographic data and risk factors; to determine the 

prognosis of the disease according to disease clinical severity and patients’ 

comorbidity in correlation with the studied diagnostic markers.   

 

RESULTS 

Male patients are prevalent among the investigated group of 236 AI patients. The 

mean age of the disease onset (34 years) differs from the mean age repored in literatre 

(20 years). Smoking is more common within AI patients in comparison with 

Bulgarian population (♂81%:49,8%; ♀72%:28,2%). Obeisty is twice more frequent in 

patients with AI. Although these two factors are more prevalent in the investigated 

group, there is no statistical significance between them and disease severity. 74% of 

the patients has clinical appearance of regular phenotype. Frictional folliculitis 

phenotype can be manifestation of AI in association with obesity (in 99% of the 

patient). There is a correlation between male gender and disease severity (-0.32; SD = 

0.10; p=0.001). Disease severity is also in correlation with patients’ age at the time of 

first diagnosis and disease duration.  High levels of laboratory markers – ERS, CRP, 

leucocytes are in correlation with disease severity, Hurley staging – ESR (Hurley I – 

25 %; Hurley II – 38 %, Hurley III – 94%), CRP (Hurley I – 37 %; Hurley II – 63 %, 

Hurley III – 89 %) and leucocytes (Hurley I – 18 %; Hurley II – 39 %, Hurley III – 60 

%). There is statistical significance between disease seveity and serum levels of IL-10 
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in AI patients and healthy controls (the study is limited, because of the small nmber of 

patients). The most prevalent comorbitities are arterial hypertension (21%), diabetes 

(17%) and acne vulgaris (8%). Metabolic syndrome is more common in AI patients in 

comparison with poplation of Bulgaria AI has very large impact of life quality of 

patients.  

CONCLUSION 

This is the first epidemiological and demographic research in Bulgaria. The 

correlation of the disease severity with age of the patient at the time of the diagnosis 

and disease duration indicates that there is a delay in correct diagnosing. Laboratory 

marker as  ESR, CRP and leucocytes can be effective in disease staging, treatment and 

prognosis. Comorbities, in particular Metabolic Syndrome should be assessed and 

included in the therapeutic approach. AI has negative impact on patients’ life quality.  


