ОРИГИНАЛНА СТАТИЯ

19

Доц. Марина Ненова
Първа инфекциозна клиника, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

Хемофагоцитен синдром и инфекция
Резюме
Õåìîôàãîöèòíàòà ëèìôîõèñòèîöèòîçà (ÕËÕ) å íåîáè÷àåí ñèíäðîì (õåìîôàãîöèòåí ñèíäðîì – ÕÔÑ), êîéòî ñå õàðàêòåðèçèðà ñ òåìïåðàòóðà, ñïëåíîìåãàëèÿ, æúëòåíèöà è
äàííè çà ïàòîëîãè÷íà ôàãîöèòîçà íà êëåòú÷íè åëåìåíòè
â êðúâòà, êîñòíèÿ ìîçúê è ðàçëè÷íè òúêàíè. Ðàçëè÷àâàò
ñå äâå ôîðìè: ôàìèëíà õåìîôàãîöèòíà ëèìôîõèñòèîöèòîçà, ñâúðçàíà ñ ãåíåòè÷åí äåôåêò, è ïðèäîáèòà, âòîðè÷íà
èëè ðåàêòèâíà, àñîöèèðàíà ñ ðàçëè÷íè ìàëèãíåíè ïðîöåñè,
èìóíåí äåôèöèò è èíôåêöèè. Ïðåäñòàâÿò ñå äàííè çà ïàòîôèçèîëîãèÿòà è êëèíèêàòà íà çàáîëÿâàíåòî, êàòî ñå ïîñî÷âàò äàííè çà ñâúðçàíèÿ ñ ðàçëè÷íè èíôåêöèîçíè àãåíòè
ÕÔÑ: õåðïåñíè âèðóñè, íàé-âå÷å ÅÂV, ïàðâî-, ãðèïíè, õåïàòèòíè è äðóãè âèðóñè, áàêòåðèè, ïàðàçèòè è ôóíãè.
Ïîçíàâàíåòî íà ñèíäðîìà ìîæå äà îñèãóðè ñâîåâðåìåííî
ëå÷åíèå íà óñëîæíåíèòå ñ íåãî îñòðè èíôåêöèîçíè çàáîëÿâàíèÿ â ïðàêòèêàòà.
Ключови думи: õåìîôàãîöèòîçà, Epstein-Barr virus, öèòîêèíè, èìóíîëîãè÷åí äåôåêò.

Хемофагоцитната лимфохистиоцитоза (hemophagocytic lymphohistiocytosis, HLH) е рядко заболяване, известно отдавна на медицината, на което през последните
години се отделя все по-голямо внимание. Терминът „хемофагоцитоза“ включва абнормно активиране на макрофаги, еритроцити, левкоцити, тромбоцити и техните
предшественици. Хемофагоцитната лимфохистиоцитоза (ХЛХ) е необичаен синдром, който се характеризира с температура, спленомегалия, жълтеница и данни за патологична фагоцитоза на клетъчни елементи
в кръвта, костния мозък и различни тъкани. Описан за
първи път от Scott и Robb-Smith през 1939 г.,1 този синдром, наричан още хистиоцитна медуларна ретикулоза,
е бил считан за спорадично заболяване, свързано с неопластична пролиферация на хистиоцитите. Следващи
изследвания доказват наличието на фамилна форма (familial hemophagocytic lymphohistiocytosis, FHLH или ФХЛХ),
свързана с генетичен дефект с възможна локализация
в дългото рамо на хромозоми 9 и 101, 2, 3, 4 и автозомнорецесивно предаване (табл. 1). Гените PRF1 и UNC13D
са отговорни за синтезата на протеини и перфорин, а
MUNC13–4 – за унищожаването на инфекциозните агенти, и се счита, че участват в отключване на имунния
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Abstract
Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) is an unusual syndrome (hemophagocytic syndrome – HPS), characterized by fever, splenomegaly, jaundice and data about
pathologic phagocytosis of cells in blood, bone marrow and
different tissues. There are two forms of the disease: familial
hemophagocytic lymphohistiocytosis, associated with genetic disorder and secondary, acquired or reactive, associated
with different malignant processes, immunodeficiency and
infection. In this article we present pathophysiological and
clinical features and evidences about the association of HLH
with different infectious agents: herpes-viruses, EBV-virus
incl., parvo-, influenza-, hepatitisviruses, bacteria, parasites
and fungi.
Recognition of infection associated HLH enables prompt
treatment of underlying acute infectious diseases in the clinical praxis.
Key words: hemophagocytosis, Epstein-Barr virus, cytokines, immune disorder.

отговор. ФХЛХ е наблюдавана също като усложнение на
синдрома на Chediak-Higashi, както и в хода на Х-свързан лимфопролиферативен синдром.5, 6 ХЛХ засяга всички
възрасти, но фамилната форма се среща предимно при
деца с честота 1.2 случая на 1 000 000 по данни на Асоциацията по хистиоцитоза на САЩ.6 По-висока честота и предполагаема лятна сезонност е съобщавана за
Хонг Конг и Тайван.7, 8
Редица проучвания доказват развитие на ХФС при
колагенози, васкулити и малигнени заболявания, предимно Т-клетъчни лимфоми. От 1965 г. се установява връзка с различни инфекциозни агенти: вируси, бактерии,
фунги, паразити. Тази връзка, според David N. Fisman,1
се подкрепя от следните фактори: както спорадичната,
така и фамилната форма могат да се отключат в хода
на инфекция; ХЛХ може да имитира инфекциозна болест;
в патофизиологията на болестта се развиват процеси,
сходни с взаимодействия между патогените и имунната система при възпалителните процеси. Установените положителни серологични данни за връзка с инфекциозни агенти позволяват след 1979 г. да се възприеме
понятието реактивен хемофагоцитен синдром (ХФС)
или придобита ХЛХ. Поради сходни клинични и биохимич-
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ни прояви. различаването на двете форми представлява
сериозен диагностичен проблем.
Цел на настоящото изложение е да предостави
съвременна информация за хемофагоцитния синдром
(ХФС), свързан с инфекции.

Патофизиология на Х Х
Когато имунната система при здрави лица се стимулира, хистиоцитите, клетките-естествени убийци
(NK) и цитотоксичните Т-лимфоцити (CTL) се активират взаимно чрез рецепторно взаимодействие и/или
чрез секреция на проинфламаторни цитокини и хемокини. Това води до унищожаване на инфектираните клетки, ликвидиране на антигена и приключване на имунния
отговор. ХФС се свързва с неконтролирано активиране
на клетъчния имунитет. Засегнатият организъм не е в
състояние да потисне имунната мрежа, свръхактивирана от различни фактори, включително инфекциозни.
При HLH е налице унаследен или придобит дефект в
NK и CTL клетките и те не могат да се справят с инфекциозния или друг антиген. Това предизвиква струпване на активирани Т-лимфоцити и хистиоцити с много
високо ниво на ключови цитокини в плазмата на болните с ХЛХ, като интерферон γ, тумор-некротичен фактор (TNF)-α, интерлевкини IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 и
разтворим рецептор за IL-2 (CD25). Цитотоксичната
активност при ХЛХ е блокирана поради нарушен процес
на унищожаване на патогените, включващ активация,
поларизация и отделяне на цитотоксични гранули в имунологичните синапси.4
Придобитата ХЛХ засяга всички възрастови групи.
При нея също е блокирана функцията на NK и CTL клетките, като механизмите на този процес не са изяснени.
Някои от хипотезите са: 1) вирусите могат да интерферират с функцията на CTL; 2) възможно е увреждане
на NK и CTL от високите нива на цитокините; 3) наличие на генетичен полиморфизъм на левкоцитния антиген
CD45 или други условия, подходящи за развитие на ХЛХ,
произтичащи от повишената цитокинова активност и
инфилтрацията с активирани имунни клетки.1, 2, 3, 4

Клинична картина
Симптомите на ХЛХ са израз на увеличените нива на
циркулиращите цитокини и хемокини, секретирани при
неконтролираната активност на Т-лимфоцитите, моноцитите и отчасти макрофагите. Проинфламаторните цитокини предизвикват температура, хиперлипидемия, ендотелна активация, коагулопатия, инфилтрация
на тъканите с лимфо- и хистиоцити, васкулит в ЦНС и
костно мозъчна хипер- или аплазия. Хемофагоцитозата
е критерий за свръхстимулацията на макрофагите. Перфоринът, който се секретира от активираните цитотоксични Т-лимфоцити и клетките естествени убийци
(NK) е отговорен за отключване на процеса на апоптоза

на инфектираните клетки. Дефектът в клетъчно-медиираната цитотоксичност позволява персистирането
на интрацелуларните патогени и имунната стимулация.
Клиничната картина на ХЛХ включва различни симптоми, лабораторни и хистопатологични данни.1, 6, 7, 9
Обективните данни са:
Продължително температурно състояние, свързано с повишени нива на проинфламаторните цитокини
IL-1, IL-6, IL-16, IL-18 и TNF-α.
Хепатоспленомегалия, обусловена от инфилтрация на органите с активирани имунни клетки.
Цитопения, в резултат на супресия, предизвикана от TNF-α и INF-γ и консумация на клетките при
хемофагоцитозата. Най-често се наблюдават анемия и
тромбоцитопения.
Неврологични симптоми, като енцефалопатия,
менингизъм, гърчове, парези на ЧМН и други явления, в
резултат на инфилтрация на нервната тъкан с активирани имунни клетки. При лумбална пункция се открива слаба плеоцитоза и/или умерено увеличен ликворен
белтък. Образните изследвания на мозъка сочат при
повече от половината пациенти с ХЛХ дифузни промени,
огнищни лезии и паренхимни калцификати.
Лимфаденопатията е обичайна.
Обрив – най-често макулопапулозен, но може и
да липсва.
Жълтеница.
Характерните лабораторни промени включват:
Повишени нива на феритин, вероятно секретиран от активираните макрофаги.
Повишение на нивото на триглицеридите.
Повишени нива на TNF-α, които вероятно потискат активността на липопротеинлипазата (ЛПЛ),
която е понижена.
Повишена лактатдехидрогеназа (LDH).
Намален фибриноген.
Увеличени нива на плазминоген-активатора, секретиран от активираните макрофаги.
Понижена активност на NK-клетките.
Хромозомна
Наследствена ХЛХ
локализация
Фамилна ХЛХ
Известен генен дефект
10q21-22
PFR1
17q25
UNC13D
6q24
STX11
Неизвестен генен дефект
1q42.1–q42.2
Имунодефицитни синдроми
15q21
Синдром на Chediak-Higashi
xq25
Синдром на Gristelli
X-свързан лимфопролиферативен синдром
Придобита ХЛХ
Инфекциозни агенти
Автоимунни заболявания (синдром на макрофагеална активация)
Злокачествени заболявания
Имуносупресия (органна трансплантация)
Табл. 1. Предразполагащи условия за развитие на ХЛХ6
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Увеличение на разтворимия IL-2 рецептор
(sCD25).
Увеличени трансаминази и хипербилирубинемия.
Горните симптоми и лабораторни данни са разпределени и групирани в следните Диагностични критерии
(*Приети през 2004 г.).6 Диагнозата се приема при изпълнени 5 от описаните по-долу 8 клинико-лабораторни
показатели. При наличие на фамилна анамнеза за ХЛХ е
достатъчна морфологичната и генетичната диагноза,
въпреки че обикновено първата костно-мозъчна пункция
не показва данни за хемофагоцитоза.
1. Генетичен дефект – при фамилната ХЛХ.
2. Клинико–лабораторни показатели:
температура;
спленомегалия;
цитопения (най-малко 2 клетъчни линии): хемоглобин <9 G/l; тромбоцити <100 G/l; неутрофили <1,0
G/l;
хипертриглицеридемия и/или хипофибриногенемия: триглицериди на гладно >2.0 mmol/l или 3 пъти над
нормалното ниво за възрастта; фибриноген <1.50 g/l;
хемофагоцитоза в костен мозък, ликвор или
лимфен възел без данни за злокачественост;
намаление или липса на NK-клетъчна активност;*
феритин >500 д/l;*
Разтворим CD25 >2400 U/ml.*

ХФС и инфекциозни агенти
Според повечето автори вируси, участващи в развитие на ХФС, са херпесни (EBV, CMV, HHV-6), morbillivirus, parvovirus В19, adenovirus, influenza-virus, хепатитни
вируси, HIV и др.

Херпесни вируси и ХФС
EBV-асоциирана ХЛХ е най-често срещаната придобита форма, особено в Азия.8 При болни с ЕВV-асоцииран ХФС Т-лимфоцитната активация може да доведе до
клонална експанзия на Т-лимфоцитите и индуциране на
секреция на цитокини, стимулиращи мононуклеарните
фагоцити за производство на проинфламаторни медиатори. Последните завършват порочния кръг чрез продължаващо активиране на Т-лимфоцитите. Неизвестно
защо, това състояние предизвиква транзиторен NK-клетъчен дефицит, който поддържа хемофагоцитозата.4, 10
Клонална експанзия на ЕВV-инфектираните Т-лимфоцити е описана както при ЕВV-позитивния Т-клетъчен лимфом, така и при ЕВV-асоциираната ХЛХ. Това
се потвърждава от данните за моноклонални промени
в Т-клетъчния рецепторен бета-ген при болни с ХФСасоцииран с ЕВV. В експериментални условия се доказва
повишена секреция на TNF-α, INF-γ и IL-1α от инфектираните с ЕВV клетки с последваща фагоцитоза. ДемонНаука Инфектология/Паразитология 1/2010

стрирано е също повишение на IL-6 и на разтворимия
IL-2-рецептор.10, 11, 12 Подобни биохимични промени при
фатално завършил случай на ЕВV-инфекция, протичаща
с ХФС, имитиращ сепсис с мултиорганна недостатъчност, наблюдават също Spivack и сътр.13 Високите нива
на TNF-α и INF-γ корелират с лоша прогноза на вирусасоциирана ХЛХ при деца.3, 4
Въпреки множеството изследвания, точните механизми на хемофагоцитозата при ЕВV-инфекция не са
изцяло изяснени.
ННV-6 варианти А и В, изолирани от периферни мононуклеари на пациенти с имунопролиферативни заболявания или СПИН, са често срещани патогени. Първичната остра инфекция с ННV-6В протича като екзантема
субитум. През втората фаза вирусите се реплицират в
слюнчените жлези на здрави деца и възрастни и се секретират от тях, след което персистират в латентно състояние в периферните лимфоцити и моноцити, в
нервната система, лимфните възли, слезката, костния
мозък, вероятно черния дроб и бъбреците, с много ниско
ниво на репликация. Третата фаза представлява реинфекция или реактивация на латентните патогени при
имуносупресия (СПИН, трансплантации, лимфоми и др.).
В тези случаи диференцирането на придобита ХЛХ от
състояние на имунна супресия, напр. при трансплантации, е изключително трудно. Подобни са и случаите на
СМV-асоциираният ХФС.14 Още през 1990 г. е изнесено
съобщение за развитие на тежка панцитопения в рамките на ХФС, асоциирана с VZV-инфекция.23
Съобщени са случаи на пациенти с ХИВ/СПИН, при
които възниква ХЛХ след започване на HAART.1, 12
Участието на други вируси в развитието на ХФС се
потвърждава с вирусологични и серологични изследвания
за хепатитни, грипни вируси, морбилозен вирус, парвовируси, аденовируси и други агенти. В нашата практика
сме наблюдавали два случая на остър вирусен хепатит,
неуточнен, протекли с тежка панцитопения, при болни
под 30 години, за които би могло да се обсъжда наличието на ХФС. Пациентите загинаха, въпреки терапията
със стероиди, гранулоцит-стимулиращ фактор и други
патогенетични медикаменти.

Невирусни патогени
Бактериални заболявания, протекли с вторична ХЛХ,
са туберкулоза, бруцелоза, рикетсиози, тифни салмонелози, лептоспироза.15, 16, 17 Gosh и сътр. съобщават
случай на ХЛХ, отключена в хода на септицемия след
инфекция на уринарния тракт с Acinetobacter baumanii
като нозокомиален патоген.18 Други инфекциозни заболявания, асоциирани с придобита ХЛХ, са маларията и
гъбичкови инфекции. Лайшманиозата в 12% от случаите
представлява причина за придобита ХЛХ в Германия.19
Предполага се патогенетичен механизъм, свързан с дисрегулация на Th1-клетъчния отговор спрямо интрацелуларни патогени18, 19 при невирусните случаи на ХФС.
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Диагноза

Диагнозата на придобитата ХЛХ се поставя по диагностичните критерии и търсенето на инфекциозни
причинители, които биха могли да отключат този синдром, с помощта на всички съвременни техники.

Прогноза и лечение
Тъй като това заболяване е сравнително рядко, не
са проведени контролирани студии за лечението му. В
случаите на придобит ХФС, асоцииран с патогени, различни от ЕВV, терапията на подлежащото инфекциозно
заболяване води в 60–70% от случаите до успех. Лоша е
прогнозата при болни с ЕВV-инфекция, както и при пациенти над 30 години.1 Като важни прогностични фактори се коментират някои имунологични показатели като
TNF-α, INF-γ, IL-2-рецепторните нива и др.20, 21, 22
Като първа стъпка в лечението се препоръчва незабавно потискане на тежките прояви на възпалителния процес: стероиди, за предпочитане дексаметазон (лесно преминава хематоенцефалната бариера);
сyclosporine за потискане на T-клетъчната активност;
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