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Резюме
Биологичната терапия е нов медикаментозен подход при лечението на редица тежки заболя-

вания. Насочена срещу ключови цитокини във възпалителната каскада, тя блокира абнормното 
възпаление, основен патогенетичен механизъм в тяхното развитие. Намесвайки се във важни 
имунни реакции, биологичната терапия предразполага пациентите към дисеминирани и опор-
тюнистични инфекции. Описани са двама пациенти с тежки инфекции – хематогенна туберкуло-
за и пневмоцистна пневмония, лекувани с In�iximab и Rituximab, предизвикали редица диагнос-
тични и терапевтични проблеми. Тези два клинични случая представляват нагледен пример за 
рисковете от биологичната терапия, въпреки противоречивите данни за честотата на инфекци-
озните усложнения при провеждането й.
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Abstract
Biological therapy is a new approach to the medical treatment of many serious diseases. It decreases 

the abnormal in�ammation, a major pathogenetic mechanism in their development, by means of 
blocking key cytokine in the in�ammatory cascade. Intervening in important immune reactions, 
biological therapy predisposes patients to disseminate and opportunistic infections. Two patients are 
described with severe infections – haematogenous tuberculosis and Pneumocystis carinii pneumonia 
treated with In�iximab and Rituximab, generated a number of diagnostic and therapeutic problems. 
These two clinical cases represent a clear example of the risks of biological therapy, despite con�icting 
data on the incidence of infectious complications secondary to this treatment.
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Възпалението е основен патогенетичен ме-
ханизъм при редица заболявания. Системните 
съединителнотъканни болести, грануломатоз-
ните възпалителни заболявания като болестта 
на Crohn, ХУХК, други автоимунни състояния, 
са резултат от ефектите на множество възпали-
телни медиатори. Конвенционалното лечение 
на тези болести включва кортикостероиди и 
модифициращи заболяванията медикаменти 
като метотрексат. В края на деветдесеттe годи-
ни нови лечебни стратегии, базирани на био-
логични агенти, доказаха своята ефективност. 
Биотерапиите имат множество терапевтич-
ни цели, които са насочени срещу различни 
възпалителни цитокини. Една от най-важните 
провъзпалителни молекули, играеща ключо-
ва роля във възпалителните реакции, е TNF-α. 
Инхибирането на този цитокин се осъществя-
ва понастоящем изключително ефективно с 
моноклонални антитела: In�iximab (Remicade) 
Adalimumab (Humira), Certolizumab pegol 
(Cimzia), Golimumab (Simponi), както и с цир-
кулиращия рецепторен протеин Etanercept 
(Enbrel). Aбнормното възпаление се повлия-
ва и чрез други медикаменти насочени срещу 
възлови провъзпалителни медиатори. Такъв е 
IL-1 рецепторният антагонист Anakinra. Потис-
кането на Т клетъчната активация се постига 
успешно със слетия човешки протеин CTLA-4/
IgG (Abatacept). В-лимфоцитите са селективна 
мишена на анти-CD20 моноклоналното антитя-
ло Rituximab. Медикаментът намира приложе-
ние при лечението на В-клетъчните лимфоми, 
както и за потискане на хуморалния имунитет 
при реакциите на отхвърляне на трансплантан-
та. Всички тези биологични средства блокират 
важни звена във възпалителната каскада, нама-
ляват абнормнaта възпалителна реакция и по-
добряват симптоматиката на основното заболя-
ване. Поради това, че те се намесват във важни 
имунни и защитни възпалителни реакции оста-
ва открит въпроса за тяхната безопасност.

Преди ерата на биотерапията инфекциозните 
инциденти сред болните с ревматоиден артрит 
(РА) са били почти два пъти по-високи в срав-
нение със здравите. Счита се, че това се дължи 
както на самото заболяване, което променя 
имунната защита, така и на имуносупресивно-
то лечение, особено кортикостероидното (8). 
Проблемът се мултиплпцира с въвеждането на 
биологичните медикаменти. В обсервационни и 
постмаркетингови проучвания на TNF-α блоке-
рите, сериозните инфекции, дефинирани в три 
категории: животозастрашаващи, изискващи 
хоспитализация или интравенозни антибиоти-
ци, са били най-честите странични ефекти на 
такова лечение (6-18%) (5). Освен това, проуч-
вания провеждани в ежедневната практика са 
показали, че риска от сериозни инфекции е бил 
два до три пъти по-висок при пациенти получа-
ващи TNF-α блокери, в сравнение с пациентите 
неполучаващи такова лечение (1, 2, 4). 

In�ammation is a major pathogenetic mecha-
nism in a number of diseases. Systemic connec-
tive tissue diseases, granulomatous in�ammatory 
diseases such as Crohn, Ulcerative colitis, other 
autoimmune conditions, are result of the e�ects 
of multiple in�ammatory mediators. Conven-
tional treatment of these diseases includes cor-
ticosteroids and disease-modifying drugs such 
as methotrexate. During the late nineties new 
therapeutic strategies based on biological agents 
proved to be e�ective. Biotherapies have a num-
ber of therapeutic purposes, which are directed 
against a variety of in�ammatory cytokines. One 
of the most important pro-in�ammatory mol-
ecules which play a key role in in�ammatory reac-
tions is TNFα. The inhibition of this cytokine with 
monoclonal antibodies: In�iximab (Remicade) 
Adalimumab (Humira), Certolizumab pegol (Cim-
zia), golimumab (Simponi), and by circulating 
receptor protein Etanercept (Enbrel) is highly ef-
fective at present. The abnormal in�ammation is 
a�ected by other medications aimed at some key 
proin�ammatory mediators. This is IL-1 parental 
antagonist anakinra. Suppression of T cell activa-
tion is achieved successfully with merged human 
protein CTLA-4/IgG (Abatacept). B-lymphocytes 
are selective target for anti-CD20 monoclonal an-
tibody rituximab. This medicine is used for treat-
ment of B-cell lymphomas, as well as for suppres-
sion of humoral immunity in graft rejection. All of 
these biological medicines block important links 
in proin�ammatory cascade, reduce abnormal in-
�ammatory reaction, and improve symptoms of 
main disease. Intervening in important immune 
and in�ammatory reactions however they are at 
risk for infectious complications.

Before the era of biotherapy infectious events 
among patients with rheumatoid arthritis (RA) 
were almost twice as high as compared to healthy 
people. It is believed that this is due to the disease 
itself, which changes the immune system, and 
immunosuppressive therapy, especially cortico-
steroids (8). This problem is complicated with the 
introduction of biological drugs. In observational 
and post-marketing studies of TNF-α blockers, se-
rious infections, de�ned in three categories: life-
threatening, requiring hospitalization or intra-
venous antibiotics, were the most common side 
e�ects of such treatment (6-18 %) (5). Moreover, 
studies carried out in every day practice have 
shown that the risk of serious infections was two 
to three times higher in patients receiving TNF-α 
blockers compared to patients not receiving such 
treatment (1, 2, 4).
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Вероятността за развитие на вторични инфек-
ции не е еднаква за различните медикаменти 
(2). Въпреки еднаквата мишена – TNF-α, честота-
та на сериозните инфекции при пациенти с РА 
е била 2.61% за Adalimumab, 3.86% за In�iximab 
и 1.66 за Etanercept. След преизчисляването на 
риска спрямо възрастта, продължителността 
на лечението, съпътстващите заболявания и 
тежестта на болестта, не са намерени разлики 
между Adalimumab и In�iximab (adjHR) от 0.90 
(95% CI 0.55-1.48). Рискът от сериозни инфек-
ции обаче е бил сигнификантно по-нисък за 
групата с Etanercept (adjHR=0.49 (95% CI 0.29-
0.83). Тези разлики се обясняват с различния 
механизъм на действие на препаратите. Дока-
то In�iximab е моноклонално антитяло срещу 
TNF-α, Еtanercept е разтворим TNF-α рецептор, 
който свързва TNF-α молекулите и по този на-
чин ги инактивира. Медикаментите се разли-
чават и по техните клинични ефекти. In�iximab 
е ефективен срещу хроничните възпалителни 
грануломатозни заболявания (болест на Crohn) 
за разлика от Еtanercept (9).

Способността на In�iximab да разрушава гра-
нуломни образувания е в основата на една от 
най-рисковите инфекции при употребата на този 
медикамент – туберкулозата (6). Грануломите са 
важен защитен механизъм на организма, чрез 
който той ограничава разпространението на 
интрацелуларните инфекции. Поглъщането на 
патогени като Mycobacterium tuberculosis (MT) 
от алвеоларните макрофаги задейства процес, 
при който неутрофили, макрофаги и впослед-
ствие клетки с повишена специфичност към M. 
tuberculosis (NK клетки, CD4 и CD8 T клетки), се 
привличат в областта на инфекцията. Въпреки 
че тези клетки проявяват множество антимик-
робни механизми, в повечето случаи те не успя-
ват да ерадикират туберкулозната инфекция. В 
резултат, имунитетът срещу МТ е предимно бак-
териостатичен и се асоциира с формиране на 
грануломи, служещи като физична бариера сре-
щу ТБ дисеминация. Микобатериите затворени 
в тях се намират в една неблагоприятна, враж-
дебна среда, с ниско съдържание на кислород, 
рН, и микронутриенти, поради което премина-
ват в полуспящо състояние. Периодично обаче 
те засилват своята метаболитна активност, тест-
вайки по този начин състоянието на имунната 
система на инфектирания, с оглед реактивира-
не на заболявването.

TNF-α е важен за формирането и подържане-
то на грануломите. Цитокинът се експресира от 
макрофагите и Т клетките в отговор на ендоген-
ни и екзогенни сигнали. TNF-α стимулира осво-
бождаването на възпалителни хемокини и адхе-
зивни молекули, като подпомага по този начин 
активирането и придвижването в мястото на ин-
фекцията на неутрофили и други клетки, засил-
ва бактерицидната активност на макрофагите и 
NK клетките. Това е причината, използването на 
анти-TNF-α медикаменти за лечение на възпа-
лителни заболявания да се асоциира понякога 

The probability to develop secondary infec-
tions is not the same for the di�erent drugs (2). 
Despite the same target – TNF-α, the rate of se-
rious infections in patients with RA was 2.61% 
for Adalimumab, 3.86% for In�iximab and 1.66% 
for Etanercept. After recalculation of the risk as-
sociated with age, duration of treatment, comor-
bidities and disease severity the rate of infections 
showed no di�erences between Adalimumab 
and In�iximab (adjHR) of 0.90 (95% CI 0.55 to 
1.48). The risk of serious infections, however, was 
signi�cantly lower for the group with Etanercept 
(adjHR=0.49 (95% CI 0.29 to 0.83). These di�er-
ences are explained by the mechanism of action 
of preparations. Whilst In�iximab is a monoclo-
nal antibody against TNF-α, etanercept is soluble 
TNF-α receptor that binds TNF-α molecules and 
thereby inactivates them. The medicaments have 
also di�erent clinical e�ects. In�iximab was e�ec-
tive against chronic granulomatous in�ammatory 
disease (Crohn's disease) unlike etanercept (9).

The ability of In�iximab to destroy granulomas 
lies in the pathogenesis of the most risky infec-
tions related to the use of this drug, especially the 
tuberculosis (2). 

Granuloma formation is an important defense 
mechanism of the body, which limits the spread 
of intracellular infections. It starts with increase 
of neutrophils, macrophages, and subsequently, 
cells with big speci�city to M. tuberculosis (NK 
cells, CD4 and CD8 T cells) at the area of infec-
tion. Although these cells exhibit multiple anti-
microbial mechanisms, in most cases they fail to 
eradicate the tuberculosis infection. As a result, 
the immunity against MT is mostly bacteriostatic 
and is associated with the formation of granulo-
mas, which serve as a physical barrier against TB 
pervasion. The mycobacteria enclosed inside are 
exposed to an adverse, hostile environment, with 
low oxygen concentration, pH and micronutri-
ents, which converts these bacteria into dormant 
bacilli. Periodically, however, they reinforce their 
metabolic activity, thus testing the condition of 
the immune system of the host, in order to reacti-
vate the disease.

 

TNF-α is an important factor for the formation 
and maintenance of granulomas. This cytokine 
is expressed by macrophages and T-cells in re-
sponse to endogenous and exogenous signals. 
TNF-α stimulates the release of in�ammatory che-
mokines and adhesive molecules, assisting in this 
way the activation, and movement at the site of 
infection of neutrophils and other cells, enhances 
the bactericidal activity of macrophages and NK 
cells. This is the reason for association of TNF-α 
drugs treatment with reactivation of granuloma-
tous infections such as tuberculosis, coccidioido-
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с реактивиране на грануломатозни инфекции 
като туберкулоза, окцидиоидомикоза, листери-
оза, хистоплазмоза. 

Представяме двама пациенти, лекувани в ИРО 
през 2013 година, предизвикали значителни 
диагностични и терапевтични проблеми, илюс-
триращи нагледно рисковете от биологичната 
терапия. 

Пациент на 28 год., лекуван от 27.06 до 14.08 
2013 година в ИРО на МБАЛ Варна. Постъпва по 
повод прогресиращ задух, до степен задух при 
покой и фебрилитет от 5 дни. Преди 8 години на 
болния е бил трансплантиран бъбрек, от тога-
ва е на имуносупресивна терапия. През м. юни 
2013г. са установени положителни маркери за 
хепатит В и С, и е започната антивирусна тера-
пия. В началото на 2013г. са намерени бъбречни 
алоантитела, във връзка с което са приложени 
2 дози Rituximab (MabThera) през февруари и 
април. Продължено е имуносупресивното ле-
чение с Тacrolimus (Advagraf) и Mycophenolate 
mofetil (Cellcept). 

При хоспитализацията пациентът бе в увре-
дено общо състояние, субфебрилен, контактен, 
с изразена тахипнея (46 в мин.), тежка хипоксе-
мия (РО2 5.3kРа, SaO2 74.2% и хипокапнея РСО2 
2.7kРа). Физикалното изследване на дихателна-
та система не показа съществени патологични 
отклонения. От другите лабораторни изследва-
ния се установи прогресираща анемия до 91, 68, 
75 g/L, коригирана с хемотрансфузии на обез-
левкоцитена еритроцитна маса и еритропое-
тин; тенденция към левкопения 5.09, 2.0, 4.4 GI/L; 
олевяване до метамиелоцит с токсични грану-
лации; лимфопения 0.3 (6.4%); тромбоцитопе-
ния до 33х10 GI/L; изразена хипопротеинемия: 
общ белтък 53, 31.8, 48.5 g/L, при относително 
запазени албумини (30, 28, 26 g/L). През цялото 
пролежаване креатининът беше повишен меж-
ду 238 и 464 umol/L; урея 31-48.7 mol/L; АЛАТ 87, 
203, 99 U/L; АСАТ 58, 57 U/L. Флоуцитометрич-
но изследване на лимфоцитни субпопулации: 
общи Т Ly – 71.1%, B Ly – 0%, Nk – 28.6%, активи-
рани Т Ly – 31.7%, хелперни – 4.8%, супресорни 
– 24%. Микробиологични изследвания: урокул-
тури – четирикратно Е. faecium в сигнификант-
ни стойности, еднократно К. pneumoniae. Хемо-
културите останаха стерилни. Серология: ЕBV 
отрицателен, CMV граничен IgM титър, PCR за 
CMV отрицателен. БАЛ за КУБ отрицателен. БАЛ 
за пневмоцисти и аспергили със заключение от 
паразитолога: богат на клетки материал с на-
лични интракистични телца спорозоиди. Не се 
установяват микотични хифи. Находката съот-
ветства на пневмоцистна инфекция.

Рентгенови изследвания: Обзорна рентге-
нография при приемане – не се установяват 

mycosis, listeriosis, histoplasmosis. 

We present two patients, hospitalized in Inten-
sive Respiratory Care Unit (IRCU), Department of 
Pulmonology, Medical University – Varna in 2013, 
who caused signi�cant diagnostic and therapeu-
tic problems, illustrating the risks of biological 
therapy.

Man, age 28, hospitalized from 27 June to 14 
Aug 2013 in IRCU, MHAT “St. Marina”, Varna. The 
patient was admitted to the hospital because of 
progressive shortness of breath and fever for the 
last �ve days. Eight years ago, the patient under-
went kidney transplantation, and from then on 
he was on an immunosuppressive therapy. In 
June 2013, positive markers for hepatitis B and C 
were established and antiviral therapy has been 
initiated. At the beginning of 2013, kidney alloan-
tibodies were found and two doses of Rituximab 
(MabThera) have been administered in February 
and April 2013. The immunosuppressive treat-
ment with Tacrolimus (Advagraf ) and Mycophe-
nolate mofetil (Cellcept) was continued.

On hospitalization, the patient’s general con-
dition was impaired. He was conscious, with 
low-grade fever, severe tachypnea (46 per min), 
hypoxemia (pO2 – 5.3kPa, SaO2 – 74.2%) and hy-
pocapnia (pCO2 – 2.7kPa). The physical examina-
tion of the respiratory system did not reveal sig-
ni�cant abnormalities. From the other laboratory 
tests progressive anemia was found with hemo-
globin values from 91.0 to 68.0 g/L, compensated 
after transfusions of leukocyte-free human eryth-
rocyte concentrates and erythropoietin. Tenden-
cy to leucopenia (leukocyte counts: 5.09, 2.0, 4.4 
GI/L ) and left shift leucogram to metamyelocyte 
with toxic granulations in neutrophils, lymphope-
nia (0.1 to 0.3.109; 2.1-6.4%) and thrombocyto-
penia to 33 GI/L were also present. Pronounced 
hypoproteinemia (total protein values: 53.0; 31.8; 
48.5 g/l) with less impaired serum albumin val-
ues (30.0; 28.0; 26 g/l) were observed. Serum cre-
atinine values remained increased (between 238 
and 464 umol/l) during the whole hospital stay 
as well as serum urea (31.0 to 48.7 mmol/l), SGOT 
(58.0, 57.0 U/l) and SGPT (87.0, 203 U/l). Lympho-
cyte subpopulations �ow cytometry revealed: to-
tal T Ly – 71.1%; B Ly – 0%, NK – 28.6%, activated 
Т Ly – 31.7%; helpers – 4.8%, suppressors – 24%.

Microbiological tests: urine cultures – Entero-
coccus faecium, fourfold, in signi�cant values; 
and once – Klebsiela pneumoniae. Hemocultures 
remained sterile. Serology: negative EBV, anti-
CMV IgM – in border titer; PCR for CMV – negative. 
BALF for Acid-fast bacilli smears – negative. BALF 
for Pneumocystis carinii and Aspergillus sps.: 
(Parazitologist’s conclusion): A rich of cells mate-
rial available, with presence of intra-cystic bodies 
– sporozoids. No detectable mycotic hyphae. The 
�nding corresponds to pneumocystis infection. 

X-ray examination: Overview radiography at 
enrolment - Absent in�ltrates, rough reticular pat-
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инфилтрати, груб ивицест рисунък двустран-
но по типа на интерстициално засягане. КТ от 
01.07.2013: двустранни плеврални изливи 33 и 
23 mm. Паренхим – двустранно конфлуиращи 
зони на консолидация от алвеоларен и смесен 
тип, с проследима въздушна бронхограма. КТ 
от 02.08.2013 - зони на консолидация от смесен 
тип и тип матово стъкло (фиг. 1). Множество 
тънкостенни кисти разположени паракардиал-
но и субплеврално. КТ 21.08.2013 - обратно раз-
витие на инфилтратите и кистичните промени. 
Наличие на фиброзни промени (фиг. 2).

tern on suggestive of bilateral interstitial involve-
ment. CT (01 Jul 2013): bilateral pleural e�usions 
33 (right) and 23 (left) mm. Parenchyma – bilateral 
con�uent areas of alveolar and mixed consolida-
tion with air bronchogram. CT (02 Aug 2013): ar-
eas of consolidation ground glass opacities. Mul-
tiple thin-walled cysts located at paracardial and 
subpleural areas (Fig. 1). CT (21 Aug 2013) – pres-
ence of �brotic changes (Fig. 2).

The patient was immediately placed on non-
invasive ventilation in a pressure support 16-20 
cm H2O and FiO2 of 0.40-0.50, which allowed him 
to maintain saturation above 90%. Removing 
the mask caused rapid and severe desaturation 
below 60%, which raised problems with eating 
and even drinking �uids. Due to the fatigue and 
deterioration of the blood gases the patient was 
intubated on the seventh day, and successfully 
desintubated on day 14, and noninvasive ventila-
tion was continued. Antimicrobial treatment was 
carried out with Gancyclovir (Cymeven) during 
the �rst 8 days, Biseptol – intravenously at a dose 
of 120mg/kg, adjusted to creatinine clearance, 
started on third day, for 27 days, then replaced by 
oral treatment for another 15 days. Nonspeci�c 
antibiotic treatment was conducted with Maxip-
ime, Tavanic, Meronem, and after receiving posi-
tive urine culture with Targocid. Support treat-
ment included intravenous infusions of Human 
Albumin, Immunovenin. The patient's condition 
improved slowly and the noninvasive ventilation 
was discontinued. After hospital discharge the 
patient was left at home on oxygen therapy.

Пациентът бе поставен незабавно на неин-
вазивна вентилация с подпомагащо налягане 
16-18 cm Н2О и FiО2 7-8 L/min , което му поз-
воляваше да подържа сатурация над 90%. От-
страняването на маската предизвикваше бързо 
тежка десатурация под 60%, което създаваше 
проблеми с храненето и дори поемането на 
течности. Поради умора и влошаване на кръв-
ните газове болният бе интубиран на седмия 
ден и успешно дезинтубиран на 14 ден, след 
което бе продължена неинвазивната вентила-
ция. Антимикробното лечение се провеждаше 
с Gancyclovir (Cymeven) през първите 8 дни, 
Biseptol венозно в доза 120mg/kg, коригирана 
спрямо креатининовия клирънс, започнат на 
3 ден за 27 дни, след което продължен перо-
рално за още 15 дни. Неспецифично антибио-
тично лечение с Maxipime, Tavanic, Meronem, 
а след получаване на позитивните урокултури 
– с Targocid за 12 дни. Подпомагащото лече-
ние включваше венозни вливания на Human 
Albumin, Immunovenin. Състоянието на пациен-
та се подобри бавно, и на 33 ден неинвазивната 
вентилация бе преустановена. След дехоспита-
лизацията болният бе оставен на домашна кис-
лородотерапия.
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Фиг. 1. КТ 02.08.2013 – зони на консолидация от 
смесен тип и тип матово стъкло. Множествени тън-
костенни кисти, локализирани паракардиално и су-
бплеврално.
Fig. 1. CT 02 Aug 2013 - areas of consolidation ground 
glass opacities. Multiple thin-walled cysts located at 
paracardial and subpleural areas.

Фиг. 2. КТ 21.08.2013 – обратно развитие на инфил-
тратите и кистичните промени. Наличие на фиброз-
ни промени.
Fig. 2. CT 21 Aug 2013 – resolution of in�ltrative and 
cystic changes. Presence of �brotic changes.
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Пациентка на 34 год. пролежала от 8.01 до 
21.01.2013 в белодробната клиника на МБАЛ 
Варна, където бе приета с оплаквания от висо-
ка температура до 39°С, слаба кашлица, обща 
отпадналост. Пациентката е диагностицирана с 
ХУХК преди 10 години, за който е провеждала 
имуносупресивно лечение с кортикостероиди 
и имуносупресори. От месец август 2012г. е за-
почнато лечение с Remicade (In�iximab) в оби-
чайна доза 0.5mg/kg, като са направени 3 апли-
кации. При прегледа пациентката бе в увредено 
състояние, фебрилна, установи се скъсен пер-
куторен тон в ляво. Коремът бе мек, спокоен, 
болната не отбелязваше диарични изхождания. 
На обзорната белодробна рентгенография се 
виждаха множество, микронодулaрни засенч-
вания с по-голям интензитет в белодробните 
основи. От КТ на гръден кош се установиха не-
големи двустранни плеврални и перикарден 
изливи, увеличени претрахеални, парааортал-
ни и преваскуларни лимфни възли до 12mm, 
както и множество дисеминирани нодуларни 
лезии в белодробния паренхим с тенденция 
към конфлуиране базално. В някои от нодулите 
се забелязваше разпад. Хиподенсни огнищни 
фокуси до 14mm се намираха и в слезката. Пос-
ледващите рентгенографии бяха без същест-
вена динамика. Направеният предварително 
квантиферонов тест бе отрицателен. Плеврал-
ният пунктат беше с характер на ексудат, с 
преобладаващи гранулоцити и леко завишени 
стойност на ADA 36.6g/l (норма 24). Всички мик-
робиологични и серологични изследвания, как-
то и храчките за КУБ бяха отрицателни. При бо-
лната се започна четворна туберкулостатична 
терапия, но поради тежка токсична чернодроб-
на реакция, се наложи редукция на лечението 
с включване на втора линия медикаменти, а де-
финитивната микробиологична диагноза стана 
крайно необходима. Пациентката бе преведена 
в гръдна хирургия, където се направи VATS. По 
белия дроб, париеталната плевра и перикарда 
се видяха множество лезии с размери до 5mm. 
Хистологичният резултат установи наличието 
на милиарна ТБК, потвърдена впоследстие и 
микробиологично. 
Обсъждане:

Биологичната терапия предлага нови, ефек-
тивни терапевтични възможности за пациенти 
с широк спектър от тежки възпалителни забо-
лявания, недостатъчно повлияни от конвен-
ционалните терапевтични стратегии. Прециз-
ното атакуване чрез моноклонални антитела на 
важни звена в имунната защита ефективно по-
влиява редица възпалителни и автоимунни ре-
акции. Насочена срещу възлови цитокини във 
възпалителната каскада, биологичната терапия 
не само блокира абнормната възпалителна ре-
акция, основен патогенетичен механизъм на 
тези заболявания, но и потиска положителните 
ефекти на възпалението – този важен защитен 
механизъм на организма. Въпреки неубедител-
ните статистически данни, биологичните меди-

Woman, age 34, hospitalized from 08 Jan to 21 
Jan 2013 at Clinic of Pulmonology, University Hos-
pital of Varna, where she was admitted with fever 
up to 39°C, cough, general malaise. The patient 
was diagnosed with chronic ulcerative colitis 10 
years ago, and treated with immunosuppressive 
drugs. Since August 2012 treatment with Remi-
cade (In�iximab) in the usual dose of 0.5mg/kg 
was started, and three applications of the medi-
cine were done. During physical examination 
the patient is in a poor general condition, febrile, 
dullness on percussion at the left lung base was 
established. The abdomen is soft, painless, the 
patient notes no loose stools. Overview of pulmo-
nary radiography revealed many, micronodular 
opacities with greater intensity at lung bases. CT 
of the chest revealed small bilateral pleural and 
pericardial e�usions, enlarged pretraheal, para-
aortal and prevascular lymph nodes up to 12mm, 
and multiple disseminated nodular lesions in the 
lung parenchyma with a tendency to con�uence 
basal. Some of the nodules were cavitating. Hy-
podens focal focuses up to 14mm were found in 
the spleen. Subsequent radioH-rays were with 
no signi�cant dynamics. QuantiFERON test, per-
formed in advance, was negative. Pleural e�usion 
was with characteristic of exudate, with predomi-
nans of granulocytes and slightly elevated value 
of ADA 36.6g/l (normal 24). All microbiological 
and serological tests, and sputum were negative 
for AFB. The four drug anti-tuberculosis therapy 
was started, but severe toxic liver reactions re-
quired reduction of the medicines and inclusion 
of second-line drugs. The patient was transferred 
to thoracic surgery, where VATS was performed. 
In the lung, parietal pleura and pericardium were 
seen many lesions up to 5mm. The histological 
examination detected miliary TBC con�rmed later 
microbiologically.

Discussion:
Biological therapy o�ers new e�ective thera-

peutic options for patients with a wide range se-
vere in�ammatory diseases, inadequately treated 
with conventional therapeutic strategies. Precise 
targeting by monoclonal antibodies of impor-
tant parts in the immune defense e�ectively in-
�uences a number of in�ammatory and autoim-
mune responses. Directed against the core in the 
in�ammatory cytokine cascade, the biological 
treatment does not only block the abnormal in-
�ammatory response, main pathogenetic mecha-
nism of these diseases, but also suppresses the 
bene�cial e�ects of in�ammation – an important 
defense mechanism of the organism. Despite in-
conclusive statistics, biological drugs increase the 
risk of di�cult to control, sometimes fatal infec-
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каменти повишават риска от трудно контроли-
руеми, понякога дори фатални инфекции, чиято 
диагноза може да се забави поради атипични 
прояви. Статистическите данни за инфекциоз-
ните усложнения причинени от тях са противо-
речиви. В метаанализ обхващащ 12 проучвания: 
3 за Rituximab (745 пациенти), 5 за Abatacept (1 
960 пациенти) и 4 за Anakinra (2 062 пациенти), 
не е установен повишен риск от инфекции (5). 
Въпреки това, авторите препоръчват внима-
телно мониториране на болните подходящи за 
такова лечение, особено при наличие на съпът-
стващи заболявания и необходимост от високи 
дози на медикаментите. Broeders и съавт. (2) са 
установили съчетание на хипогамаглобулине-
мия с чести инфекции, особено респираторни, 
заключение, което правят и други автори (3, 
8, 10, 11). Според Grim и съавт. (4), инфекциоз-
ните усложнения са били 48% срещу 11% сред 
лекуваните и нелекуваните с Rituximab. Паци-
ентите подложени на биологична терапия са 
с повишен риск от реактивиране на латентна 
туберкулоза, хепатит В, С или опортюнистични 
инфекции. Инцидентите от сериозни бактери-
ални инфекции при лечение с In�iximab са 0.07-
0.09 пациент-години (ПГ) срещу 0.01–0.06 ПГ при 
лечение с конвенционални средства на болни с 
РА (4). През първите 6 месеца е най-висок риска 
от инфекции на кожната, на меките тъкани и 
ставите (9). Високорискови са пациентите при-
емащи няколко имуносупресивни медикамента 
(3, 7). Дисеминираните заболявания също не са 
необичайни, понякога дори фатални. Това касае 
особено туберкулозата, в патогенезата на която 
TNF-α е основен регулатор.

Описаните два клинични случая бяха нагле-
ден пример за рисковете от биологичната те-
рапия. И при двамата пациенти съществувше 
пряка зависимост между инфекциозното за-
боляване и започнатото няколко месеца пре-
ди това лечение с In�iximab и Rituximab. Ди-
семинираната туберкулозна инфекция и 
опортюнистичната пневмоцистна пневмония 
са се развивли на предварително компроме-
тиран имунен терен, при болни приемащи от 
години имуносупресивни медикаменти. И при 
двамата болни инфекциите предизвикаха ре-
дица диагностични проблеми. Доказването на 
пневмоцистната инфекция в началото беше 
затруднено от изключително тежката хипоксе-
мия, поради която добиването на лаваж чрез 
ФБС беше невъзможно. Изследването можа да 
се осъществи едва след интубацията на паци-
ента. Във връзка с това, антимикробната тера-
пия се започна отначало срещу предполагаема 
цитомегаловирусна инфекция с Gancyclovir, а 
бисептолът бе включен няколко дни по-късно 
поради неповлияването на диспнеята. Макар 
и най-вероятна, туберкулозната инфекция при 
пациентката лекувана с In�iximab изискваше 
сигурно потвърждаване на диагнозата, имайки 
предвид широкия спектър на възможни други 
опортюнистични инфекции. Тежката токсична 

tions whose diagnosis may be delayed because 
of atypical presentation. Statistics on infectious 
complications caused by them are contradic-
tory. In a meta-analysis covering 12 studies 3 for 
Rituximab (745 patients), 5 for Abatacept (1 960 
patients) and 4 for Anakinra (2 062 patients) an 
increased risk of infection was not found (9). How-
ever, the authors recommend careful monitoring 
of the patients suitable for such treatment, espe-
cially in the presence of concomitant diseases and 
need for high doses of drugs. Broeders et al (2) 
have found a combination of hypogammaglobu-
linemia with frequent infections, especially respi-
ratory. This data is con�rmed by other authors (3, 
8, 10, 11). According to Grim et al (4), infectious 
complications were 48% v/s 11% among treated 
and untreated with Rituximab. Patients under-
going biological therapy are at increased risk of 
reactivation of latent tuberculosis, hepatitis B, C 
or opportunistic infections. Incidents of serious 
bacterial infections with In�iximab are 0.07-0.09 
patients a year (PY) against 0.01-0.06 PY when 
treated with conventional therapy in patients 
with RA (4). During the �rst six months risk of skin, 
soft tissue and joints infections are the highest 
(9). High-risk patients are those receiving multiple 
immunosuppressive drugs (3, 7). Disseminated 
disease is also not uncommon, sometimes fatal. 
This refers especially to tuberculosis in the patho-
genesis of which TNF-α is a key regulator.

The described two clinical cases were a clear 
example of the risks of biological therapy. There is 
a direct relation between infectious disease and 
treatment with In�iximab and Rituximab, started 
several months before, at both patients. Dissemi-
nated tuberculosis infection and opportunistic 
Pneumocystis carinii pneumonia are developed 
in patients with compromised immune terrain 
who receive immunosuppressive drugs for years. 
In both patients infections caused a number of 
diagnostic problems. Conformation of Pneu-
mocystis carinii infection in the beginning was 
impossible because of the extremely severe hy-
poxemia, making bronchial lavage by FBS impos-
sible. The test could be performed only after the 
intubation of the patient. In this regard, antimi-
crobial therapy was started against hypothetical 
cytomegalovirus infection with Gancyclovir, and 
biseptola was commenced a few days later, due 
to lack of improvement of the dyspnea. Although 
most probable, tuberculosis infection in a patient, 
treated with In�iximab require reliable con�rma-
tion of the diagnosis, taking in consideration the 
broad range of other opportunistic infections. Se-
vere toxicity immediately after the start of treat-
ment was an additional argument in this regard. 
The diagnostic problems arose in the case of 
negative QuantiFERON test, atypical radiography 
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реакция, незабавно след започване на лечение-
то, беше допълнителен аргумент в тази посока. 
Диагностичните проблеми в случая възникна-
ха от отрицателния квантиферонов тест, неха-
рактерната рентгенография с преобладаващо 
ангажиране на белодробните основи, както и 
неспецифичните биохимични и цитологични 
резултати от плевралния пунктат. Антибактери-
алното лечение бе започнато със стандартната 
четворна антитуберкулозна терапия, но транса-
миназите бързо нарастнаха над 1000U/L, което 
наложи първоначално редуциране на медика-
ментите, а по-късно продължаване на лечение-
то с втора линия антитуберкулозни средства. 
И при двамата пациенти клиничният ход на 
инфекцията беше много протрахиран, най-ве-
роятно във връзка с тежкия вторичен имунен 
дефицит вследствие дългогодишните хронични 
заболявания, лекувани с различни имуносупре-
сиращи средства. Клинична и рентгенологична 
регресия при болния с пневмоцистна пневмо-
ния настъпи около месец след започване на 
лечението, а насложената бъбречна инфекция 
допълнително затрудни оздравителния процес. 
Болната с туберкулоза разви впоследствие спе-
цифичен коксит, което значително удължи ме-
дикаментозното лечение.
Заключение

Биологичната терапия е нов, обещаващ лече-
бен подход, без който съвременното лечение 
на повечето ревматологични и други автои-
мунни заболявания, ХУХК, болестта на Crohn, 
и някои малигнени хемопатии е немислимо. 
Фактът обаче, че тези средства са имунни мо-
дулатори, пораждат основателни опасения за 
тяхната сигурност, както и нови предизвикател-
ства свързани с тежки, трудно контролируеми, 
и проблемни в диагностично отношение инфек-
ции. За подобряване на безопасността на паци-
ентите, лекарите трябва внимателно да скрини-
рат кандидатите за този вид лечение, особено 
тези със заболявания предразполагащи ги към 
странични ефекти. Мониторирането е особено 
важно когато се започва, възстановява, или се 
повишава дозата на биологичния медикамент. 
Повишеното внимание трябва да продължи 
поне до пълната елиминация на медикамента. 
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with predominant involvement of the lung bases, 
non-speci�c biochemical and cytological results 
from pleural e�usion. Antibacterial therapy was 
initiated with standard four drugs antitubercu-
losis therapy, but transaminases quickly grew 
over 1000U/L, which required an initial reduction 
of medication and treatment with second-line 
anti-tuberculosis agents. Clinical improvement in 
both patients was very slow, probably due to se-
vere secondary immunode�ciency result of long-
standing chronic diseases treated with di�erent 
immunosuppressive agents. Clinical and radio-
logical regression in patients with Pneumocystis 
pneumonia occurred about a month after start-
ing treatment, and the additional kidney infec-
tion further impede the healing process. TB

Conclusion
Biological therapy is a new, promising therapeu-

tic approach, without which current treatment of 
most rheumatic and other autoimmune diseases, 
chronic ulcerative colitis, Crohn’s disease, certain 
hematological malignancies is unthinkable. How-
ever, the fact that these medicines are immune 
modulators raise legitimate concerns about their 
safety, as well as new challenges associated with 
severe, di�cult to control and raising diagnostic 
problems infections. To improve the safety of pa-
tients, physicians should carefully screen candi-
dates for this type of treatment, especially those 
with medical conditions predisposing them to 
side e�ects. Monitoring is especially important 
when initiating, restoring or increasing the dos-
age of the biological medicines. Caution should 
continue until full elimination of the drug at least
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