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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
Използвани съкращение на латиница 
ACR – American College of Rheumatology 
ACA – анти-центромерни АТ 
ANA – антинуклеарни антитела 
CREST – синдром (калциноза, феномен на Рейно, езофагиална 
дисфункция, склеродактилия и телеангиектазии) 
dcSSc – diffuse cutaneous systemic sclerosis – дифузна кожна системна 
склероза 
dsDNA – double-stranded Deoxyribonucleic acid antigen 
EULAR – European League Against Rheumatism 
HRCT (high resolution computer tomograhy) – високо разделителна 
компютърна томография 
IFN – интерферон  
ILD (interstial lung disease) – интерстициално белодробно заболяване 
lcSSc – limited cutaneous systemic sklerosis – ограничена кожна системна 
склероза  
mRSS – modified Rodnan Skin Score – модифициран Роднан скин скор 
NPV – negative predictive value   
PPV – positive predictive value 
RА – rheumatoid arthritis – ревматоиден полиартрит 
Scl70 – topoisomerase I antigen 
SD – склеродермия  
SSc – Systemic Sclerosis – системна склероза  
TFR – tendon friction rub – сухожилно триене при преплъзване  
VEDOSS – Very Early Diagnosis Of Systemic Sclerosis  
 
Използвани съкращение на кирилица 
ПСС – прогресивна системна склероза 
РФ – Рейно феномен  
УС – ултрасонография  
ФИД – функционално изследване на дишането 
ЯМР – ядреномагнитен резонанс 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Системната склероза (SSc) е хронично автоимунно ревматологично 

заболяване с неясен произход, характеризиращо се със съдова увреда и 
фиброза. Отличава се с висока болестност и свързано с нея нарушено 
качество на живот и с висока смъртност. С по-голяма честота засяга 
женския пол. Дифузната кожна SSc се характеризира с удебеляване на 
кожата и по проксималните участъци на крайниците или тялото, има по-
висока честота на засягане на сърцето, белия дроб или бъбреците. През 
последните години се постигна съществен прогрес в изучаването на 
патогенезата на заболяването. Макар и да остава не напълно разгадано, 
задълбочават се познанията за ключовите клетъчни линии и се дефинират 
потенциалните медиатори, участващи в този сложен процес. 

Диагностичният процес при пациентите в ранните стадии на SSc е 
труден. Няма обективни, адекватни и лесно достъпни методи за оценка на 
морфологичните промени на кожата и вътрешните органи, особено в 
ранната фаза. Диагностичните критерии за SSc на ACR от 1980 г. са високо 
специфични, но с ниска чувствителност, не могат да диагностицират 
заболяването рано в еволюцията му още преди настъпване на трайни 
структурни изменения в таргетните за заболяването органи. Това наложи 
създаването на класификационните критерии на ACR/EULAR (2013 г.), а 
проектът VEDOSS определя кардиналните белези за приемане на много 
ранна SSc. Независимо от това, и днес няма обективни методи за оценка на 
кожното засягане, липсва стандартизация за обективизиране. mRSS е приет 
като средство за измерване на степента на кожното ангажиране 
посредством палпация, но се дискутира въпросът с недостатъчната му 
сензитивност, неговата субективност и невъзможност да разграничи 
подлежащите оток, фиброза, възпаление. Ето защо диагностичните 
възможности трябва да се надградят с нови съвременни инструментални 
техники. 

Нараства значимостта и мястото на ултрасонографията (УС) в 
изследването на пациенти с възпалителни ставни заболявания. Няма 
достатъчно данни за ролята им при Системните заболявания на 
съединителната тъкан (СЗСТ) в това число и при SSc. Това се отнася както 
за диагностициране на заболяването, така и за оценка на активността, 
прогнозата и мониториране на терапията. 

Реалните нови възможности пред ревматолозите са изучаване и 
приложение на „стандартната” мускуло-скелетна УС към други нейни 
възможности, като изследване на съдовото ангажиране (на микро- и 
макроциркулаторно ниво), кожата, белия дроб и дори ноктите. 

Обект на настоящия дисертационен труд е изследването на 
диагностичните възможности на няколко съвременни УС техники за 
усъвършенстване на диагностичния процес и възможности за установяване 
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на ранното органно ангажиране при SSc. Такива са високофреквентна УС 
за определяне на кожната дебелина при пациенти със SSc в различните 
стадии на заболяването и на различните предилекционни места; 
Еластография за оценка на кожната плътност и еластичност; Двуразмерна 
УС (Gray scale) за оценка на ставното и периставното ангажиране, 
подкожни калцификати; Power Doppler УС за оценка на синовити и 
теносиновити; ехография на бял дроб за оценка на пулмоналното 
включване. 

Това е първото проучване в България, засягащо тези проблеми, а също 
така и едно от малкото в Европа, което успява да обедини различните 
възможни приложения на тази бързо развиваща се техника в областта на 
SSc. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

2.1. Цел  
Оценка на диагностичните възможности на няколко съвременни УС 

техники за усъвършенстване на диагностичния процес и възможности за 
установяване на ранното органно ангажиране при SSc. Изследваните УС 
техники са: 
1.  Високофреквентна УС за определяне на кожната дебелина и 

ехогенност.  
2.  Еластография за оценка на кожната плътност и еластичност. 
3.  Двуразмерна УС (Gray scale) за оценка на ставното и периставно 

ангажиране. 
4.  Power Doppler УС за оценка на синовити и теносиновити. 
5.  LUS за оценка на белодробно ангажиране.  

За реализирането на посочената цел, се обособяват следните задачи: 

2.2. Задачи  
1. УС определяне на стандарти за нормална кожна дебелина и 

ехогенност при българската популация и при пациенти в ранната, 
оточна фаза, както и при пациенти в късните фази на заболяването.   

2. УС оценка за синовити, теносиновити, ерозии, калцификати и 
съпоставяне с физикалното изследване и конвенционалната 
рентгенография при пациенти със SSc, RA и здрави контроли.  

3. Изследване с Power Doppler УС за установяване на синовити, 
теносиновити при пациенти със SSc, RA и здрави контроли.  

4. Изследване на корелацията между mRUSS, базиран на УС и mRSS 
изследван физикално. 

5. Извършване на Еластография при здрави контроли и при пациенти с 
различни форми и фази на SSc за оценка на плътността и 
еластичността на кожата. 

6. Извършване на LUS при здрави контроли и LUS при пациенти със 
SSc, корелация с HRCT. 

7. Оценка на корелационните зависимости между кожната дебелина и 
ехогенност и LUS находки. 
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
3.1. Клиничен материал  
Изследването включва 205 участника, от които 85 пациента със SSc 

(77 жени и 8 мъже) на възраст 22 – 65 г., средна възраст 51 ± 14 год. в 
периода май 2013 г. – май 2017 г., 85 с Ревматоиден полиартрит на възраст 
18 – 63 г., средна възраст 50 ± 12 год. в Ревматологична клиника на 
УМБАЛ „Каспела”, както и амбулаторни такива, преминали през 
ревматологичен кабинет на УМБАЛ „Каспела”, 35 здрави доброволци 
(предимно настоящи и бивши здравни работници) на възраст 20 – 59 г., 
средна възраст 49 ± 11 год. 

Всички пациенти със SSc изпълват класификационните критерии за 
Системна склероза ACR/EULAR (2013 г.). Съгласно възприетите 
международни критерии са класифицирани на такива с ограничена кожна 
форма limited SSc (lсSSc) или дифузна кожна форма diffuse SSc (dсSSc) и 
оценени. От тях 32 (37,65%) са с dcSSc, а 53-ма (62,35%) са с lcSSc форма 
на заболяването. Относно продължителността на заболяването, оценена от 
началото на първите не-Рейно прояви, 68 (80%) сa в късен стадий (над 3 
години); 12 (14.22%) в ранен стадий (под 3 години от началото на не-Рейно 
проявите); и 5 (5.88%) в много ранен стадий – VEDOSS пациентите (< 2 
год.). Предвид различните фази на кожното ангажиране (оточна, фиброзна 
и атрофична), пациентите са разделени в три подгрупи от двама 
клиницисти с опит, които преглеждат пациентите преди извършване на УС 
изследване.  

Демографска, клинична и имунологична характеристика на 
пациентите със SSc: 

• Средна продължителност на заболяването 9,2 ± 7,3 год.  
• ANA положителни са 77 пациента (90,58%). 
• Scl-70 / анти-топоизомераза I положителни са 29 пациента (34,11%).  
• ACA положителни са 23 пациента (27,05%).  
• RF положителни – 21 пациента (24,70%).  
• Anti-CCP положителни – 3 пациента (3,52%).  
• mRSS 16 – 34 т.  
• CRP, СУЕ   
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Табл. 2. Характеристика на изследваните пациенти със SSc и контролните групи –  
РА и здрави контроли 

 Пациенти със SSc Пациенти с РА Здрави контроли 
Брой 85 85 35 
Възраст (год.), ср. ± SD 22 – 65 г. (51 ± 14) 18 – 63 г. (50 ± 12) 20 – 59 г. (49 ± 11) 
Жени/мъже, бр. 77/8 76/9 31/4 
lcSSc, n (%) 53 (62,35%)    
dcSSc, n (%) 32 (37,65%)    
Средна 
продължителност на 
заболяването 

9,2 ± 7,3 г. 9,9 ± 7,8 г.   

ANA 77 (90,58%) 3 (3,53%) 1 (2,85%) 
RF 21 (24,70%) 68 (80%) 1 (2,85%) 
Anti-CCP 3 (3,52%) 75 (88%) 0 

Пациентите са лекувани с МТХ, Купренил, Преднизолон, АСЕ-
инхибори, Са-антагонисти, фосфодиестеразни инхибитори, ангиотензин-
рецепторни блокери, простагландини, нитрати, биологични средства 
(клинични проучвания). Всички пациенти подписват информирано 
съгласие за провеждане на физикални, параклинични и инструментални 
изследвания. Комплексната оценка на пациентите включва физикален 
статус; хематологични, биохимични и имунологични показатели – ANA, 
anti-Scl70, ACA; анти-RNA-полимераза III, RF, anti-CCP; инструментална 
методика – конвенционална рентгенография, HRCT (при SSc извадката), 
LUS, ехография на кожа, еластография, капиляроскопия, както и 
високофреквентна мускуло-скелетна ултрасонография (двуразмерна и 
Power Doppler).  

Изследванията са извършени съобразно изискванията на добрата 
клинична практика (Good Clinical Practice) и при спазване декларацията от 
Хелзинки за правата на изследваните лица. От всички доброволци и 
пациенти е получавано информирано съгласие преди извършване на 
изследването.  

Проучването е одобрено от МЕК (Местната Етична Комисия).   
3.1.1. Включващи и изключващи критерии 
3.1.1.1. Включващи критерии за пациенти със SSc  
• Подписано информирано съгласие 
• Възраст ≥ 18 години при включване   
• Диагноза SSc според 2013 ACR/EULAR критерии  
• mRSS  ≥ 10 при включване  
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3.1.1.2. Изключващи критерии за пациенти със SSc  
• Ревматологични заболявания, различни от SSc (за изследваната 

група, в т.ч. Ревматоиден полиартрит, Системен лупус еритемотозус, 
Смесена съединително-тъканна болест, Полимиозит, Дерматомиозит, 
Еозинофилен фасциит, Първичен с-м на Сьогрен, Еозинофилия-миалгия 
синдром).  

• Тежки хронични белодробни заболявания (в т.ч. астма, емфизем и др.)  
• Тежки застойни сърдечно-съдови заболявания – Сърдечна 

недостатъчност клас III – IV по NYHA, Кор пулмонале.  
Контролна група от здрави лица – критерии:  
1. Възраст над 18 год.  
2. Подписано информирано съгласие за участие.  
3. Липса на възпалително ставно заболяване и СЗСТ.    
3.2. Дизайн на проучването  
Едноцентрово, проспективно, обсервационно (cross sectional) 

проучване.  
3.3. Методи и средства за оценка, използвани в проучването  
3.3.1. Клинични методи – оглед и палпация на кожа  
Извърши се стандартен физикален преглед, според правилата на 

Пропедевтиката на вътрешните болестите, локален ревматологичен статус, 
включително се оцени modified Rodnan Skin Score (mRSS)  

3.3.2. Лабораторни и имунологични методи – хематологични, 
биохимични и имунологични показатели – ANA, anti-Scl70, ACA; анти-
RNA-полимераза III, RF, anti-CCP; острофазови реактанти – CRP, СУЕ.   

3.3.3. Инструментални методи – За целите на настоящото проучване 
са използвани най-съвременни висок клас ехографи с високочестотни 
сонди до 18 MHz за оценка на кожната дебелина, ехогенност и 
еластичност, както и за оценката на ставното и периставното засягане.   

3.3.3.1. Двуразмерна ултрасонография  
3.3.3.1.1. Двуразмерна ултрасонография за оценка на кожа  
Измерването на кожната дебелина и ехогенност се извърши с апарат 

Esaote My Lab 7 и линеен високофреквентен трансдюсер с честота 7 – 18 
MHz на определените за това места с B-Mode УС. Трансдюсерът се 
постави перпендикулярно върху кожата с подлежащо достатъчно 
количество гел, което позволява разделно визуализиране на епидермалния 
слой на кожата от границата на трансдюсера. Критерият за качествено 
извършване на УС беше възпроизводимостта на ехо-сигнала, който 
разграничава епидермис, дерма и подкожие. Апаратът се настрои за 
визуализиране на повърхностно разположени структури и позициониране 
на акустичния прозорец на ниво кожа и подкожна мастна тъкан с 
последващо увеличение на образа на тази граница и измерване на 
дебелината на дермата в милиметри. 
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Фиг. 1. Високофреквентна ултрасонография на кожа (B-Mode). Добре видима е 

увеличената кожна дебелина (дермата), която е с намалена ехогенност. 

3.3.3.1.2. Двуразмерна ултрасонография за оценка на стави  
Извърши се УС с апарат Esaote My Lab 7 и линеен трансдюсер с 

висока честота (10 – 18 MHz) в лонгитудинален и трансверзален скен за 
оценка на ултрасонографски промени на стави, сухожилия, сухожилни 
влагалища, ретинакулуми, карпален тунел при пациенти със SSc, както с 
клинично установим TFR, така и при пациенти със субклиничен такъв. В 
един и същи ден се оцени ангажиране на ОДА физикално и ехографски на 
следните анатомични области: китка (флексорни и екстензорни 
сухожилия), пръсти – флексорни и екстензорни сухожилия, карпален тунел 
(компресия на н.медианус), колянна зона – квадрицепсно, пателарно 
сухожилие, глезенна зона (разделена на 4 подгрупи – предни, задни, 
медиални и латерални сухожилия), Ахилесово сухожилие. Изследваните 
стави включват китка, МКФ, ПИФ, ДИФ, рамо, коляно, глезен. Всяка става 
се изследва за синовит, излив, ерозии. Търсихме 1. синовит/теносиновит – 
посредством B-Mode/Gray scale (полуколичествена скала на OMERACT в 
степени 0 – 3), Power Doppler – техника (полуколичествена скала на 
OMERACT в степени 0 – 3). 2. Сухожилия – общ брой ангажирани 
сухожилия,  флексорни и екстензорни, определяне на типа на засягане – 
склерозиращ или възпалителен тип. 3. Периставни структури – 
калцификати – в сухожилия и сухожилни влагалища, в стави и в меки 
тъкани; синдром на карпален тунел; бурсити. На фиг. 2 е представен 
ехографски образ B-Mode на синовит в гривнена става, а на фиг. 3 се 
визуализира теносиновит на флексорно сухожилие на пръст на ръката.  
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Фиг. 2. Двуразмерна високофреквентна ултрасонография за оценка на синовит 

 
Фиг. 3. Двуразмерна високофреквентна ултрасонография за оценка теносиновит на 

флексорно сухожилие на пръст на ръка 

3.3.3.2. Еластография  
Еластографията се проведе посредством ултразвуков апарат с честота 

18 mHz и линеен трансдюсер (Еsaote MyLab 7) с програма Elaxto. На всеки 
пациент се извърши еластография по флексорна и екстензорна повърхност 
на предмишницата и средна фаланга на 3-ти пръст на доминантната ръка. 
Създадохме 5-степенна цветна скала за оценка на кожната плътност и 
еластичност. Цветната скала варира от червено (1 ст.) – за меки тъкани с 
висока еластичност, през жълто (2 ст.), зeлено (3 ст.), светло синьо (4 ст.) 
до тъмно синьо (5 ст.) – за тъкани с висока плътност и ниска еластичност. 

 
Фиг. 4. Еластографска оценка на кожа на предмишница 
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Техника и приложение на еластографията: 
За оценка на кожната еластичност се прилага strain EUS - 

компресионна еластография. Техниката се базира на компресия върху 
тъканите, която се упражнява мануално посредством УС-трансдюсер. 
Прилаганата компресионна сила е ритмична и лека с кратки поредици с 
натиск 1-2мм и скорост 1-2 в сек., постоянна, строго перпендикулярна в 
една посока, върху достатъчно количество гел, разположен над кожата. 

3.3.3.3. Ехография на бял дроб (LUS) 
LUS се извърши на 53-ма от 85 пациенти със SSc, които дадоха 

съгласието си и за извършване на HRCT. LUS се извърши на цялата група 
от здрави контроли. 

УС на бял дроб се извършва на предна, задна и предностранична 
повърхност на гръдния кош за лява и дясна гръдна половина 
последователно на определените 7 УС-ски места за всяка от тях с ехограф 
Chison с конвексен трансдюсер с честота 2.5 – 3.5 MHz. За предните и 
предностранични повърхности на гръдния кош, пациентът е в легнало по 
гръб положение, за изследване на задна повърхност – в седнало положение 
с гръб към изследващия. LUS се извършва посредством придвижване на 
трансдюсера в кранио-каудална посока по съответните анатомични линии, 
започвайки от белодробния връх и спускайки се дистално до момента, в 
който се визуализира диафрагмата. Лявата и дясна гръдна половина 
антеролатерално се изследва от 2-ро до 4-то междуребрие (само вдясно до 
пето междуребрие) по парастернална, медиоклавикуларна, предна и средна 
аксиларна линии. За лява и дясна гръдна половина дорзално, LUS се 
прилага по паравертебрална, скапуларна и задна аксиларна линии, 
започвайки проксимално и слизайки дистално докато се визуализира 
диафрагмата. Търсят се В-линии. В-линията представлява ясен ехогенен 
клиновиден сигнал с тесен участък в горната част на екрана. Регистрират 
се броят В-линии във всяко интеркостално пространство, които формират 
т.нар. score, който определя степента на прогресия на ILD. За положителен 
се приема резултат, при който се регистрират ≥ 3 В-линии на поне две 
съседни скенирани страни или при общ сбор > 5 В-линии. Като нулев се 
приема резултат, при който не се установяват В-линии на всичките 
ехографирани нива. Появата на чисто бяло поле при УС на дадено ниво 
съответства на 10 В-линии. 
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Фиг. 5. Ултрасонография на бял дроб. Визуализират се хиперехогенни линии  

(В-линии), които се спускат от плеврата.  

3.3.3.4. Power Doppler за синовити и теносиновити 
На всички групи пациенти – SSc, РА, както и на здравите контроли, се 

извърши Power Doppler УС за оценка на клинични и субклинични 
синовити и теносиновити и се градираха по OMERCT-системата. 

 
Фиг. 6. Power Doppler УС при пациент със SSc. Налице е позитивен доплер-сигнал.  

3.3.3.5. Конвенционална рентгенография и HRCT на бял дроб  
На 53-ма от 85-те пациенти със SSc се извърши както LUS, така и 

фасова пулмография и HRCT, описани от един и същ рентгенолог с опит.  
Видът на апарата за HRCT е Siemens Somatom.  
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Фиг. 7. Конвенционална рентгенография 

на пациент със SSc 
Фиг. 8. HRCT на пациент със SSc 

3.3.3.6. Капиляроскопия   
Като част от новите критерии 2013 г. ACR/EULAR за SSc, на всички 

пациенти със SSc се извърши капиляроскопия с дигитална видео-
капиляроскопска система, апарат модел Mediscope Optilia Стандарт, 
OptiPix Capillaroscopy Clinic 1.7.x.  

 
Фиг. 9. Капиляроскопия на нокътно ложе на пациент със SSc. Налице са хеморагии, 

дезорганизация на капилярната структура, рамификация.   

3.4. Статистически методи  
Данните бяха анализирани чрез дескриптивна и дедуктивна 

статистика, използвайки статистически пакет за социалните науки (SPSS) 
версия 24. С оглед на естеството на данните, които не отговарят на 
изискванията за параметрични тестове поради преобладването на 
ординални скали, неравен брой участници в отделните групи; липса на 
хомогенност в между-груповатa дисперсия (Levene’s test); асиметрия в 
груповатa дисперсия; и други, бяха използувани непараметрични тестове. 
Според Ганева, за разлика от параметричните тестове, при 
непараметричните се изисква да са изпълнени по-малко предпоставки, за 
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да се приложат. В конретния случай бяха проведени следните 
непараметрични анализи: теста Спирмьн Ро (Spearman Rho) за 
установяване на линейна зависимост между променливите, теста Крушкел 
-Уолис (Kruskal-Wallis) за k-независими извадки, размер на ефекта, и пост-
хок сравнения по двойки. При пост-хок сравненията, първоначалното алфа 
ниво α = .05 беше коригирано (Бонферони) според броя на сравненията, за 
да се избегне допускането на грешката от I-ви Род (Type I error).   

Когато се сравняват повече от две групи и се получат статистически 
значими резултати, е необходимо да се проведат постхок (post hoc) 
тестове, за да се установи какви точно са различията. Всяка от двойките 
групи се изследват по отделно за различия помежду им. В конкретния 
случай, следните двойки сравнения бяха проведени: контролна с dcSSc; 
контролна с lcSSc; dcSSc с lcSSc. Резултатите се отчитат като значими при 
коригирана стойност на Бонферони (α = .0166), която се определя като 
стойността на α = .05 се раздели на броя на възможните двойки (в случая 
.05/3). Тази корекция е необходима, за да се намали възможността за 
грешка от I-ви Род (Да се отхвърли нулевата хипотеза, когато е вярна). Ако 
p-стойностите са по-малки от .0166, тогава груповите различия се 
отчитат като статистически значими. 

Теста за независимост (2 x 2) Хи-квадрат (Chi-square) се препоръчва 
при дихотомна скала (1 – 0) както и при наличието на несиметрични 
дистрибуции. Тъй като са направени множество съпоставяния е 
използувана коригирана стойност на значимост, Бонферони α = .05/3 
= .0166. Това означава, че междугруповите разлики се тълкуват като 
статистически значими при p-стойности равни или по-малки от .0166.  

За честотните данни, включващи брой находки, съпоставянето на 
групите е направено чрез т-тест за независими извадки (independent 
samples t-test). За сравнение на пропорции е използуван MedCalc, версия 
17.6, на базата на N-1 Хи квадрат, както се препоръчва от Campbell (2007) 
и Richardson (2011).  
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4. РЕЗУЛТАТИ  
4.1. Кожа  
4.1.1. Оценка на кожната дебелина с високофреквентна ултрасонография  
Тази глава съдържа резултатите от проучването, в центъра на което е 

променливата величина кожна дебелина и нейната зависимост от различни 
фактори като: вид на заболяването (dcSSc – lcSSc); продължителност 
(много ранен стадий, ранен, късен); фази (оточна, фиброзна, атрофична). 
Освен това са включени корелационни анализи между кожна дебелина и 
mRSS, а също между 3-те фази (оточна, фиброзна и атрофична) и петте 
степени на кожна еластичност, измерени чрез еластография.  

Изследването включва 120 участници, от които 35 здрави контроли и 
85 SSc пациенти. От 85-те пациенти, 32 (37,65%) са c диагноза dcSSc и 53 
(62,35%) c диагноза lcSSc. Относно продължителността на заболяването, 
68 (80%) сa в късен стадий; 12 (14.22%) в ранен стадий; и 5 (5.88%) в 
много ранен стадий.  

Изработихме стандарти за местата на измерване на кожната дебелина 
на българската популация: 

• Средната част на проксималната фаланга на 2-ри пръст на 
доминантната ръка (ДР) дорзално 

• Зоната между 2-ра и 3-та МКФ става на ДР 
• Зоната от предмишницата на 4см проксимално на гривнената става 

на ДР 
• Латералната повърхност на подбедрицата на 14 см проксимално на 

глезенната става 
• 3 см дистално от горната част на manubrium sterni 
 
Корелационен анализ между mRSS и кожната дебелина.  
Корелационни анализи между mRSS и стойностите за дебелината на 

кожата са правени в редица предишни изследвания, и резултатите 
показват, че съществува статистически значима зависимост между двете 
величини. Настоящото проучване включва резултатите от шест 
корелационни анализи, използувайки непараметричния тест Спирмьн Ро 
(Spearman Rho), за да изследва линейната зависимост между mRSS и 
дебелината на кожата при всяка от 5-те анатомични зони (пръст, ръка, 
крак, предмишница и гръден кош), както и средноаритметичната стойност 
от 5-те анатомични области. Според Mukaka (2012), тестът Спирмън Ро се 
препоръчва, когато едната или и двете променливи са ординални или 
дисперсията не отговаря на нормалната крива.  

Резултатите от корелационните анализи са обобщени в Таблица 3. Те 
показват, че съществува статистически значима корелация между mRSS и 
кожната дебелина в петте области, стойност на значимост p < .001. 
Стойностите на коефициентът на Спирмън Ро във възходящ ред са както 
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следва: rs = 0.729 (ръка); rs = 0.746 (крак); rs = 0.765 (пръст); rs = 0.769 
(гръден кош), rs = 0.801 (предмишница). Според Mukaka (2012) 
коефициенти между 0.70 и 0.90 трябва да се тълкуват като свидетелство за 
съществуването на висока положителна корелация.  

Таблица 3. Kорелация между mRSS и кожната дебелина за пет анатомични области  и 
средно аритметичната стойност 

Спирмън Ро 
коефициенти 

Spearman Rho (rs) 

Пръст Ръка Предмишница Крак Гръден 
кош 

Средно 
аритметично 

.765** .729** .801** .746** .769** .792** 
Значимост (Sig) 

двустранна хипотеза 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

Общ брой (N) 120 120 120 120 120 120 
** = p < .001 

Коефициентът на Спирмън Ро за линейна зависимост между mRSS и 
средноаритметичната стойност на кожната дебелина също показва висока 
положителна стойност, rs = .792, която е от статистическа значимост, p < 
.001. Това означава, че при мнозинството от пациентите високи стойности 
на mRSS са отчетени при високи стойности на кожна дебелина; или 
обратно, ниски стойности на mRSS се наблюдават при ниски стойности на 
кожна дебелина. Съществуващата положителна линейна зависимост между 
двете величини е илюстрирана на Фигура 10.  

 
Фигура 10. Положителна линейна зависимост между mRSS и средно аритметичната 

стойност на кожната дебелина.  
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Резултати от статистически сравнения на кожната дебелина на 
dcSSc с lcSSc и контролната извадка  

Този анализ влючва 6 теста на Крушкел-Уолис (Kruskal-Wallis) за к-
независими извадки, които целят да изследват различията в кожната 
дебелина между 3-те групи (контролна, dcSSc и lcSSc) като 
средноаритметично измерение от стойностите в петте анатомични области 
(пръст, ръка, предмишница, крак и гръден кош) и във всяка поотделно. 
Според Cumming (2012), стойностите за значимост (p-values) не са 
достатъчни за правилното тълкуване на практическата значимост на 
отчетените резултати. Необходимо е също да се изчисли големината на 
ефекта, която дава по-точна представа за истинката значимост на 
установените разлики. Следвайки тази препоръка, допълнително беше 
изчислена големината на ефекта по формулата χ2 (Хи-квадрат) (Chi-square) 
/ N-1. Тълкуването на стойностите на ефекта, получени по горната 
формула, е също като при частичен ета-квадрат (partial η2) по таблиците 
на Cohen (1988): 0.01 = малък ефект; 0.09 = среден ефект; 0.25 = голям 
ефект. Статистическите резултати са обобщени в Таблиците 4 и 5. Таблица 
4 съдържа дескриптивната статистика, докато Таблица 5 показва 
резултатите от дедактическите сравнения.  

Таблица 4. Дескриптивна статистика за измерените стойности на кожна дебелина  
при отделните групи  

Анато- 
мичен 
обект 

Група Брой 
(N) 

Средна 
стойност 
(Mean) 

Стандарт- 
но 

оклонение 
(SD) 

Стандарт- 
на грешка 

(SЕ) 

95% Доверителен 
интервал 

Мин. Макс. 
Долна 

граница  
Горна 

граница  
Средна 

стойност 
контролна 35 1.0494 .11052 .01868 1.0115 1.0874 .83 1.21 

dcSSc 32 1.7869 .17115 .03026 1.7252 1.8486 1.45 2.15 
lcSSc 53 1.5407 .09164 .01259 1.5154 1.5659 1.28 1.83 

Пръст контролна 35 .8866 .10941 .01849 .8490 .9242 .66 1.32 
dcSSc 32 2.1394 .13404 .02370 2.0910 2.1877 1.81 2.42 
lcSSc 53 1.9947 .12638 .01736 1.9599 2.0296 1.62 2.27 

Ръка контролна 35 1.1006 .16458 .02782 1.0440 1.1571 .85 1.42 
dcSSc 32 1.7088 .19067 .03371 1.6400 1.7775 1.32 2.11 
lcSSc 53 1.3677 .09078 .01247 1.3427 1.3928 1.14 1.69 

Пред- 
миш- 
ница 

контролна 35 1.0634 .15111 .02554 1.0115 1.1153 .81 1.29 
dcSSc 32 1.7359 .18668 .03300 1.6686 1.8032 1.35 2.08 
lcSSc 53 1.4647 .09300 .01277 1.4391 1.4904 1.21 1.75 

Крак контролна 35 1.0866 .18024 .03047 1.0247 1.1485 .69 1.31 
dcSSc 32 1.4706 .14251 .02519 1.4192 1.5220 1.20 1.89 
lcSSc 53 1.3785 .08379 .01151 1.3554 1.4016 1.15 1.67 

Гръден 
кош 

контролна  35 1.1100 .24602 .04158 1.0255 1.1945 .68 1.47 
dcSSc 32 1.8800 .22038 .03896 1.8005 1.9595 1.47 2.27 
lcSSc 53 1.4977 .07958 .01093 1.4758 1.5197 1.28 1.79 
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Резултатите (виж Таблица 5) показват, че има значителна разлика 
между трите групи в средната дебелина на кожата, χ2 (2) = 90.396, p <.001. 
Стойността на ефекта, частичен ета-квадрат (partial η2) = .76, може да се 
тълкува като много голяма, имайки превид скалата на Cohen (1988), според 
която величини по-големи от 0.25 се считат за голям ефект. Това е 
допълнитено доказателство, че варирането на кожната дебелина е до 
голяма степен свързано с груповата принадлежност. Същото наблюдение е 
валидно и за междугруповите сравнения относно петте зони на измерване. 
Показателите за статистическата значимост на разликата между групите е 
както следва: пръст, χ2 (2) = 84.21, p < .001; ръка, χ2 (2) = 84.895, p < .001; 
предмишница, χ2 (2) = 89.609, p < .001; крак, χ2 (2) = 72.587, p < .001; 
гръден кош, χ2 (2) = 93.643, p < .001. И при 5-те анатомични зони, размерът 
на ефекта е голям (между 0.606 и 0.788), потвърждавайки заключението, че 
вариации в кожната дебелина са до голяма степен свързани с груповото 
членство.   

Таблица 5. Резултати от Крушкел-Уолис тестовете за сравнение на групите  

Обект Група 
 

Брой 
(N) 

Среден Ранг 
(Mean 
Rank) 

χ2 
Chi square 

(df 2) 

Значимост 
р 

Големина на 
ефекта 

(Effect size) 
(partial η2) 

Средна 
Стойност 

контролна 35 18.00 90.396 .000** .760 
dcSSc 32 97.78 
lcSSc 53 66.06 

Пръст контролна 35 18.00 84.21 .000** .707 
dcSSc 32 93.66 
lcSSc 53 68.55 

Ръка контролна 35 22.23 84.895 .000** .713 
dcSSc 32 100.52 
lcSSc 53 61.61 

Предмиш 
ница 

контролна 35 18.21 89.608 .000** .754 
dcSSc 32 97.59 
lcSSc 53 66.03 

Крак контролна 35 20.66 72.587 .000** .609 
dcSSc 32 90.27 
lcSSc 53 68.84 

Гръден 
кош 

контролна 35 19.54 93.643 .000** .788 
dcSSc 32 101.59 
lcSSc 53 62.74 

** = статистическа значимост р < .001 
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Резултатите от постхок тестовете са обобщени в Таблица 6. Всички 
между-групови разлики са значими, p < .001 < .0166 и могат да бъдат 
обобщени по-следния ред:  

dcSSc група > lcSSc група > контролна група 

Това означава, че групата dcSSc се характеризира с най-голяма 
дебелина на кожата както средно аритметично, така и за всяка една 
анатомична област. Втора по дебелина е групата lcSSc, а контролната 
група има най-ниски нива на кожна дебелина.  

Таблица 6. Резултати от постхок сравненията по двойки 

Анатомични 
обекти 

Двойки съпостави- 
телни тестове 

(Pair-wise 
comparisons) 

Брой 
N 

Среден Ранг 
(Mean Rank) 

χ2 
(Chi-square) 

(df 1) 

Значимост 
p 

Средно- 
аритметична 

стойност 

контролна с dcSSc 35 18.00 49.422 .000** 
32 51.50 

контролна с lcSSc 35 18.00 62.5944 .000** 
53 62.00 

dcSSc с lcSSc 32 31.06 33.005 .000** 
53 62.78 

Пръст контролна с dcSSc 35 18.00 49.449 .000** 
32 51.50 

контролна с lcSSc 35 18.00 62.604 .000** 
53 62.00 

dcSSc с lcSSc 32 58.66 20.687 .000** 
53 33.55 

Ръка контролна с dcSSc 35 18.21 48.116 .000** 
32 51.27 

контролна с lcSSc 35 22.01 45.175 .000** 
53 59.35 

dcSSc с lcSSc 32 65.75 43.773 .000** 
53 29.26 

Предмиш- 
ница 

контролна с dcSSc 35 18.00 49.433 .000** 
32 51.50 

контролна с lcSSc 35 18.21 61.749 .000** 
32 61.86 

dcSSc с lcSSc 32 62.59 32.500 .000** 
53 31.17 
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Анатомични 
обекти 

Двойки съпостави- 
телни тестове 

(Pair-wise 
comparisons) 

Брой 
N 

Среден Ранг 
(Mean Rank) 

χ2 
(Chi-square) 

(df 1) 

Значимост 
p 

Крак контролна с dcSSc 35 18.83 44.448 .000** 
32 50.59 

контролна с lcSSc 35 19.83 54.508 .000** 
53 60.79 

dcSSc с lcSSc 32 56.17 14.721 .000** 
53 35.05 

Гръден 
кош 

контролна с dcSSc 35 18.01 49.343 .000** 
32 51.48 

контролна с lcSSc 35 19.53 55.833 .000** 
53 60.99 

dcSSc с lcSSc 32 66.61 47.292 .000** 
53 28.75 

** = статистическа значимост р < .001 

Резултати от статистическия анализ за връзката между 
продължителността на заболяването (много ранен, ранен и късен 
стадий) и дебелината на кожата 

Промени в дебелината на кожата бяха изследвани с пациенти от трите 
стадия, както следва: много ранен (< 2 г); ранен (< 3 г); и късен (> 3 г). 
Статистическите анализи включват същите методи като при видовете 
заболяване, по-конкретно: дискриптивна статистика; 6 теста (средна 
аритметична стойност, пръст, ръка, предмишница, крак, гръден кош) на 
Крушкел-Уолис (Kruskal-Wallis) за к-независими извадки; и пост-хок 
тестове за между-групови различия. Изискванията за редуциране на 
Грешка от Тип I бяха спазени чрез корекцията на Бонферони (Bonferonni 
adjustment). Резултатите са обобщени в Таблиците 7, 8 и 9. Както се вижда 
от Таблица 7, най-високи са стойностите на пациентите в много ранен 
стадий, следвани от ранният, а най-ниските стойности са наблюдавани при 
късния стадий.  
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Таблица 7. Дискриптивна статистика за величините на кожната дебелина  
в различни стадии на заболяването 

Анато- 
мичен 
обект 

Стадий 
Брой 
(N) 

Средна 
стойност  
(Mean) 

Стандарт- 
но 

оклонение 
(SD) 

Стандарт- 
на грешка 

(SЕ) 

95% Доверителен 
интервал  

М
ин

. 

М
ак

с.
 

Долна 
граница 

Горна 
граница 

Средна 
стойност 

много ранен 
(< 2) 

5 1.9956 .11085 .04957 1.8580 2.1332 1.88 2.15 

ранен (< 3) 12 1.7205 .13684 .03950 1.6336 1.8074 1.45 1.84 
късен (> 3) 68 1.5914 .14623 .01773 1.5560 1.6268 1.28 2.06 

Пръст много ранен 
(< 2) 

5 2.3180 .08786 .03929 2.2089 2.4271 2.20 2.42 

ранен (< 3) 12 2.0675 .12556 .03625 1.9877 2.1473 1.81 2.17 
късен (> 3) 68 2.0262 .13380 .01623 1.9938 2.0586 1.62 2.32 

Ръка много ранен 
(< 2) 

5 1.9060 .13831 .06185 1.7343 2.0777 1.75 2.11 

ранен (< 3) 12 1.6350 .15917 .04595 1.5339 1.7361 1.34 1.80 
късен (> 3) 68 1.4415 .18309 .02220 1.3972 1.4858 1.14 2.05 

Пред- 
мишница 

много ранен 
(< 2) 

5 1.9240 .10502 .04697 1.7936 2.0544 1.81 2.08 

ранен (< 3) 12 1.6750 .15282 .04412 1.5779 1.7721 1.38 1.80 
късен (> 3) 68 1.5215 .16293 .01976 1.4820 1.5609 1.21 2.00 

Крак много ранен 
(< 2) 

5 1.6780 .15222 .06807 1.4890 1.8670 1.52 1.89 

ранен (< 3) 12 1.4208 .08415 .02429 1.3674 1.4743 1.22 1.50 
късен (> 3) 68 1.3924 .09562 .01160 1.3692 1.4155 1.15 1.69 

Гръден 
кош 

много ранен 
(< 2) 

5 2.1520 .08468 .03787 2.0469 2.2571 2.06 2.27 

ранен (< 3) 12 1.8042 .16887 .04875 1.6969 1.9115 1.50 1.99 
късен (> 3) 68 1.5754 .19281 .02338 1.5288 1.6221 1.28 2.23 

Таблица 8 показва, че тези разлики са от статистическа значимост за 
средната стойност, χ2 (2) = 19.052, p < .001, ета-квадрат (partial η2) = .226. 
Според референтната скала на Cohen (1988), ефектът може да се определи 
като средно голям, близо до границата за висок ефект. За отделните 
анатомични области, резултатите са също статистически значими, както 
следва: пръст, χ2 (2) = 14.467, p = .001, ета-квадрат (partial η2) = .123; ръка, 
χ2 (2) = 21.758, p < .001, ета-квадрат (partial η2) = .259; предмишница, χ2 (2) 
= 19.35, p < .001, ета-квадрат (partial η2) = .230; крак, χ2 (2) = 14.458 p = 
.001, ета-квадрат (partial η2) = .172; гръден кош, χ2 (2) = 25.628, p < .001), 
ета-квадрат (partial η2) = .305.  

Като цяло, висок ефект се наблюдава при груповите съпоставяния за 
гръден кош и ръка, а среден ефект е отчетен при пръст, предмишница и 
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крак. Между-групови различия с най-голям ефект сe наблюдават при 
гръден кош. 

Таблица 8. Резултати от Крушкел-Уолис тестовете за стадии на заболяването  

Анатомичен 
обект Стадии Брой 

N 

Среден Ранг 
(Mean 
Rank) 

χ2 
(Chi-square) 

(df 2) 

Значимост 
p 

Големина 
на ефекта 
(partial η2) 

Средна 
стойност 

много ранен (< 2) 5 81.40 19.052 .000** .226 
ранен (< 3) 12 56.92 
късен (> 3) 68 37.72 

Пръст много ранен (< 2) 5 81.30 14.467 .001** .172 
ранен (< 3) 12 49.04 
късен (> 3) 68 39.12 

Ръка много ранен (< 2) 5 80.30 21.758 .000** .259 
ранен (< 3) 12 60.96 
късен (> 3) 68 37.09 

Предмишница много ранен (< 2) 5 80.20 19.354 .000** .230 
ранен (< 3) 12 58.29 
късен (> 3) 68 37.57 

Крак много ранен (< 2) 5 80.60 14.458 .001** .172 
ранен (< 3) 12 50.00 
късен (> 3) 68 39.00 

Гръден кош много ранен (< 2) 5 81.20 25.628 .000** .305 
ранен (< 3) 12 64.04 
късен (> 3) 68 36.48 

** = статистическа значимост р ≤ .001 

Както вече беше споменато в предишния сектор, когато са налице 
значими различия при съпоставяне на повече от две групи е необходимо да 
се проведат пост-хок анализи (Ганева, 2016), за да се установи дали всички 
групи се различават значимо, или само някои от тях. Резултатите от пост-
хок анализите са обобщени в Таблица 9.  
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Таблица 9. Резултати от постхок сравненията по двойки 

Анатомични 
обекти 

Двойки 
съпоставителни тестове 
(Pair-wise comparisons) 

Брой 
N 

Среден Ранг 
(Mean Rank) 

χ2 
(Chi-square) 

(df 1) 

Значимост  
p 

Средна 
Стойност 

много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 15.00 19.052 .002* 
12 6.50 

много ранен (< 2) 
късен (> 3) 

5 69.40 12.540 .000** 
68 34.62 

ранен (< 3) 
късен (> 3) 

12 56.92 7.056 .008* 
68 37.60 

Пръст много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 15.00 14.467 .001* 
12 6.50 

много ранен (< 2) 
късен (> 3) 

5 69.30 12.467 .000** 
68 34.63 

ранен (< 3) 
късен (> 3) 

12 49.04 1.911 .176 
68 38.99 

Ръка много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 14.60 21.758 .003* 
12 6.67 

много ранен (< 2) 
късен (> 3) 

5 68.70 12.051 .001** 
68 34.67 

ранен (< 3) 
късен (> 3) 

12 60.79 10.815 .001** 
68 36.92 

Предмишница много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 15.00 19.354 .002* 
12 6.50 

много ранен (< 2) 
късен (> 3) 

5 68.20 11.694 .001** 
68 34.71 

ранен (< 3) 
късен (> 3) 

12 58.29 8.324 .004* 
68 37.36 

Крак много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 15.00 14.458 .002* 
12 6.50 

много ранен (< 2) 
късен (> 3) 

5 68.60 12.031 .001* 
68 34.68 

ранен (< 3) 
късен (> 3) 

12 50.00 2.380 .123 
68 38.82 

Гръден кош много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 15.00 19.354 .002* 
12 6.50 

много ранен (< 2) 
(> 3) 

5 69.20 12.482 .000** 
68 34.63 

ранен (< 3) 
късен (> 3) 

12 64.04 14.612 .008* 
68 36.35 

** = статистическа значимост р ≤ .001; * = статистическа значимост р <. 0166  
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Резултатите бяха отчетени при снижено ниво на значимост (α = .0166) 
след прилагането на корекцията на Бонферони (Bonferonni adjustment) 
(Ганева, 2016). Данните от Таблица 9 показват, че много ранният стадий се 
характеризира със значително по-голяма дебелина отколкото другите два 
стадия, за средната величина и при всяка една от 5-те анатомични зони, p < 
.0166. Фигура 10 обобщава резултатите на базата на средната стойност.  

Резултатите от сравнението между ранния (< 3) и късен стадий (> 3) 
показват значими разлики (p < .0166) за 4-ри от 6-те обекта. По-точно, 
значими разлики се наблюдават при средна стойност (p = .008); ръка (p. = 
.001); предмишница (p = .004) и гръден кош (p = .008), докато при пръст 
(p = .176) и крак (p = .123), разликите не са статистически значими. Фигура 
2 илюстрира вариациите в кожната дебелина спрямо трите стадия на 
заболяването на базата на средната стойност. 

 
Фигура 10. Графика базирана на средната стойност за кожната дебелина 

Резултати от статистическия анализ за връзката между фазите на 
заболяването (оточната, фиброзна и атрофична фаза) и дебелината на 
кожата 

В този сектор са обобщени реултатите от съпоставянето на кожната 
дебелина на оточната, фиброзна и атрофична фаза, използувайки същата 
последователност и методи както при изследванията описани тодук: 

Разликата между много ранен и ранен стадий е 
статистически значима при всички измерения, 
p < .0166. 

Разликата между ранен и 
късен стадий е 
статистически значима 
при средна стойност, 
ръка, предмишница и 
гръден кош, p <. 0166. 
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дискриптивна статистика; 6 теста на Крушкел-Уолис (Kruskal-Wallis) за к-
независими извадки (средна аритметична стойност, пръст, рука, 
предмишница, крак, гръден кош), големината на ефекта и пост-хок тестове 
за между-групови различия със съобразната корекцията на Бонферони 
(Bonferonni adjustment). Таблиците 10, 11 и 12 съдържат резултатите от 
дескриптивния и дедактически анализ. Дескриптивната статистика 
(Таблица 10) показва, че най-високи стойности на кожна дебелина се 
наблюдават в оточната фаза, но тези данни не дават основание да се 
твърди, че разликата е от статистическа значимост. По-точна информация 
се съдържа в Таблица 11, която представя резултатите от теста на 
Крушкел-Уолис.  

Таблица 10. Дескриптивна статистика кожна дебелина 

Анатоми-
чен 

Обект 
Период Брой 

(N) 

Средна 
стой-
ност 

(Mean) 

Стандарт-
но окло-

нение 
(SD) 

Стан-
дартна 
грешка 

(SЕ) 

95% Доверителен 
Интервал 

Мин. Макс. 
Долна 

Граница  
Горна 

Граница  
Средна 

стойност 
оточна 34 1.7955 .15054 .02582 1.7430 1.8481 1.52 2.15 

фиброзна 37 1.5497 .05988 .00984 1.5297 1.5696 1.45 1.77 
атрофична 14 1.4609 .09114 .02436 1.4082 1.5135 1.28 1.59 

Пръст оточна 34 2.1724 .09807 .01682 2.1381 2.2066 1.99 2.42 
фиброзна 37 1.9976 .08610 .01415 1.9689 2.0263 1.81 2.12 
атрофична 14 1.8864 .13460 .03597 1.8087 1.9641 1.62 2.04 

Ръка оточна 34 1.6944 .19147 .03284 1.6276 1.7612 1.35 2.11 
фиброзна 37 1.3849 .08588 .01412 1.3562 1.4135 1.31 1.70 
атрофична 14 1.3086 .09330 .02494 1.2547 1.3624 1.14 1.49 

Пред-
мишница 

оточна 34 1.7415 .16436 .02819 1.6841 1.7988 1.41 2.08 
фиброзна 37 1.4786 .06672 .01097 1.4564 1.5009 1.38 1.75 
атрофична 14 1.3757 .09205 .02460 1.3226 1.4289 1.21 1.49 

Крак оточна 34 1.5088 .11785 .02021 1.4677 1.5499 1.34 1.89 
фиброзна 37 1.3705 .03559 .00585 1.3587 1.3824 1.22 1.43 
атрофична 14 1.2936 .07919 .02116 1.2478 1.3393 1.15 1.39 

Гръден 
кош 

оточна 34 1.5088 .11785 .02021 1.4677 1.5499 1.34 1,89 
фиброзна 37 1.3705 .03559 .00585 1.3587 1.3824 1.22 1,43 
атрофична 14 1.2936 .07919 .02116 1.2478 1.3393 1.15 1.39 

Според резултатите в Таблица 11, всичките 6 теста на Крушкел-Уолис 
показват статистическа значимост (p < .001). По-конретко резултатите са 
следните: средна стойност, χ2 (2) = 52.324, p < .001, Големина на ефекта 
(partial η2) = .623; пръст, χ2 (2) = 50.416, p < .001, Големина на ефекта 
(partial η2) =.600; ръка, χ2 (2) = 50.408, p < .001, Големина на ефекта 
(partial η2) =.600; предмишница, χ2 (2) = 50.998, p < .001, Големина на 
ефекта (partial η2) = .607; крак, χ2 (2) = 49.898, p < .001, Големина на ефекта 
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(partial η2) = .594; гръден кош, χ2 (2) = 51.241, p < .001, Големина на ефекта 
(partial η2) = .610.  

Таблица 11. Резултати от теста на Крушкел-Уолис 

Анатомични 
Обекти Фази Брой 

N 
Среден Ранг 
(Mean Rank) 

χ2 
(Chi-square) 

(df 2) 

Значимост 
p 

Големина 
на ефекта 
(partial η2) 

Средна стой-
ност 

оточна 34 65.74 52.324 .000** .623 
фиброзна 37 32.19 
атрофична 14 16.36 

Пръст оточна 34 65.34 50.416 .000** .600 
фиброзна 37 32.31 
атрофична 14 17.00 

Ръка оточна 34 65.37 50.408 .000** .600 
фиброзна 37 32.16 
атрофична 14 17.32 

Предмишница оточна 34 65.43 50.998 .000** .607 
фиброзна 37 32.28 
атрофична 14 16.86 

Крак оточна 34 65.12 49.898 .000** .594 
фиброзна 37 32.53 
атрофична 14 16.96 

Груден Кош оточна 34 65.43 51.241 .000** .610 
фиброзна 37 32.35 
атрофична 14 16.68 

** = статистическа значимост р <.001 

Според референтните стойности на Cohen (1988), всичките шест 
статистически значими резултати са в зоната на големия ефект, тъй като са 
много по-високи от минималната граница = .25. Най-висок е ефектът за 
средната величина и най-нисък е този за крак. Като цяло, тези резултати 
означават, че статистически значимо снижаване на кожната дебелина се 
наблюдава в посока оточна → атрофична фаза. Но дори и този резултат не 
е достатъчно точен, тъй като не дава представа дали различията са между 
оточната и атрофичната фаза или също включват и фиброзната. По-голяма 
прецизност се доставя от пост-хок тестовете, които съпоставят всяка една 
фаза с останалите две. Резултатите са обобщени в Таблица 12.  

Пост-хок съпоставянията на двойки фази се отчитат при намалена 
стойност на alpha от .05 на .0166, след направената корекция на Бонферони 
(Bonferroni adjustment). В този случай корекцията не е от значение, защото 
(виж Таблица 12) всички стойности на значимост (p) са много по-малки от 
.0166. От така посочените нива на значимост става ясно, че оточната фаза 
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се характеризира със значимо по-високо ниво на кожна дебелина от 
останалите две фази, като обща стойност и за всяка от 5-те анатомични 
зони (p < .001). Освен това, фиброзната фаза показва кожна дебелина, 
която е със статистически по-високи стойности от тази на атрофичната 
фаза със следните нива на значимост: средна стойност, p = .002; пръст, p = 
.003; ръка, p = .004; предмишница, p = .003; крак, p = .003; гръден кош, p = 
.002.  

Таблица 12. Пост-хок резултати за съпоставяне на двойки фази  

Анатомични 
обекти 

Двойки съпоставител-
ни тестове 

(Pair-wise comparisons) 

Брой 
(N) 

Среден Ранг 
(Mean Rank) 

χ2 
(Chi-square) 

(df 1) 

Значимост 
p 

Средна 
стойност 

оточна 
фиброзна 

34 52.06 39.549 .000** 
37 21.24 

оточна 
атрофична 

34 31.18 26.524 .000** 
14 8.29 

фиброзна 
атрофична 

37 29.95 9.542 .002* 
14 15.57 

Пръст оточна 
фиброзна 

34 51.71 37.862 .000** 
37 21.57 

оточна 
атрофична 

34 31.13 26.242 .000** 
14 8.39 

фиброзна 
атрофична 

37 29.74 8.570 .003* 
14 16.11 

Ръка оточна 
фиброзна 

34 51.78 38.289 .000** 
37 21.50 

оточна 
атрофична 

34 31.09 25.850 .000** 
14 8.50 

фиброзна 
атрофична 

37 29.66 8.269 .004* 
14 16.32 

Предмишница оточна 
фиброзна 

34 51.79 38.404 .000** 
37 21.49 

оточна 
атрофична 

34 31.13 26.180 .000** 
14 8.39 

фиброзна 
атрофична 

37 29.80 8.951 .003* 
14 15.96 

Крак оточна 
фиброзна 

34 51.53 37.212 .000** 
37 21.73 

оточна 
атрофична 

34 31.09 25.852 .000** 
14 8.50 

фиброзна 
атрофична 

37 29.80 9.035 .003* 
14 15.96 

Гръден 
кош 

оточна 
фиброзна 

34 51.78 38.485 .000** 
37 21.50 

оточна 
атрофична 

34 31.15 26.300 .000** 
14 8.36 

фиброзна 
атрофична 

37 29.85 9.275 .002* 
14 15.82 

** = статистическа значимост р < .001; * = статистическа значимост р < .0166 
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Установената връзка между кожна дебелина и фаза на заболяването, 
може да се изрази по-следния начин: оточна фаза > фиброзна фаза > 
атрофична фаза.  

Фигура 11 илюстрира описаната по-горе тенденция. Графиката 
отразява статистически значима зависимост между кожна дебелина и фаза 
на заболяването, като най-високи нива са отчетени при оточната фаза, а 
най-ниски при атрофичната.  

 
Фигура 11. Статистическа зависимост между кожна дебелина и фазите на заболяването 

4.1.2. Ултрасонографски модифициран Роднан скин скор (mRUSS) 
В този сектор се представят резултатите от приложението на 

ултрасонографски адаптиран mRSS – модифициран Роднан 
ултрасонографски скин скор (mRUSS), изразяващ количествени промени и 
позволяващ ултрасонографски базирана категоризация на кожата при 
пациенти със склеродермия. При всеки болен се извърши физикално 
изследване – mRSS на 17-те определени телесни точки, след което се 
подложиха на обстойно УС кожно изследване на предварително 
определени места, съответстващи на mRSS. Единични на лицето, гръдния 
кош и корема и двустранно на 3-ти пръст, гърба на ръката, екстензорна 
повърхност на предмишниците, мишниците, седалището, долен крайник и 
дорзалната част на ходилата. Извършиха се по две измервания (от двама 
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различни изследователи) на кожната дебелина за всяка точка на места, 
преповтарящи 17-те точки на mRSS при пациентите със SSc и при здравите 
контроли. Съпоставени са УС находки и тези от физикалния преглед и е 
изследвана тяхната корелация. Изчисли се Z-score за всяка точка като: 
(кожна дебелина – средната дебелина на контролната група на същата 
точка)/стандартното отклонение SD на контролите на съответната точка. 
Най-доброто съгласуване между общия mRSS и общия mRUSS доведе до 
получаване на следните критерии: Z-score < 1 = mRUSS 0; Z-score 1 – 3 = 
mRUSS 1; Z-score 3 – 5 = mRUSS 2; Z-score > 5 = mRUSS 3.   

Общият mRUSS беше сравнен с mRSS (физикалния преглед). 
Корелацията между mRSS и mRUSS на първия изследовател беше 0.90, а 
на втория изследовател (с по-малко опит) – 0.73. r-value между първия и 
втория изследовател беше 0.97. Рутинното използване на УС с висока 
честота е обективен метод с добра възпроизводимост при изследване на 
уплътнението на кожата при склеродермия. Установява се добра корелация 
между новият mRUSS, базиран на УС и mRSS изследван физикално.  

4.1.3. Еластография  
Корелационен анализ между еластография и кожна дебелина през 

различните фази на заболяването 
Между различните измерения, които бяха направени в настоящото 

изследване, са включени и стойности отчетени чрез еластография и 
градирани посредством създадената от нас цветова скала от пет степени, за 
да обозначи степентта на кожна еластичност на пациенти със SSc. По-
конкретно, цветовото кодиране е както следва: 

1) червено → 2) жълто → 3) зелено → 4) светло синьо → 5) тъмно синьо 
Мека кожа                                                                                       Твърда кожа 

Статистическият анализ има за цел да установи дали съществува 
линейна зависимост между еластографските измервания и фазите на 
заболяването (оточна, фиброзна и атрофична). За целта е използуван 
корелационния анализ на Спирмън Ро (Spearman Rho), който показа 
наличието на висока положителна корелация между степените на 
еластичност, получени от еластографския анализ и фазите на заболяването, 
Spearman Rho = .791, p < .001 (Виж Таблица 13)  

Таблица 13. Резултати от корелационния анализ  
между еластографските данни и фазите на заболяването 

 Фази ElaXto 
Спирман Ро 
Spearman's rho 

Phases Корелационен Коефициент  1.000 .791** 
        Значимост (Sig)  
    двустранна хипотеза 

. .000 

Брой (N) 85 85 
** = p < .001 
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По-подробна представа за статистическата зависимост между трите 
фази и еластографията се добива от Фигура 12 и Таблица 14, които са 
базирани на честотна статистика. В оточната фаза преобладават цветовете 
индикатори на по-мека кожа (червеният, жълт и зелен цвят, с незначително 
присъствие на светло син). Във фиброзната фаза настъпва промяна към по-
голяма твърдост (червеният цвят отсъства; жълтият е с незначителна 
честота, като преобладава светло синият цвят). Атрофичната фаза се 
индентифицира най-вече с тъмно син цвят (като индикатор на най-твърда 
кожа) и незначително присъствие на светло син цвят. 

 
Фигура 12. Честотна графика, отразяваща еластографските степени  

спрямо фазите на заболяването 

Таблица 14. Честотна статистика на еластографските степени  
спрямо фазите на заболяването 

 Червен Жълт Зелен Светло син Тъмно син Честота 
Оточна 5 15 11 3 0 34 
Фиброзна 0 1 11 20 5 37 
Атрофична 0 0 0 3 11 14 

4.2. Стави и периставни структури  
Изследванията описани в тази част са проведени с 85-те пациента с 

диагноза SSc и 35-те здрави контроли от първата част и допълнителна 
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извадка от 85 RA пациенти, с общ брой от 205 участници. Първият анализ 
е съпоставителен, между клинични и утразвукови находки на синовит и 
теносинoвит сред извадката от 85 SSc пациенти, за да се установи дали 
ултразвуковата диагноза е статистически по-ефективна от клиничната. За 
целта е използван тестът на Makнeмaр (McNemar), който е непараметричен 
метод за сравнение на два вида параметри измерени в една и съща извадка 
(Ганева, 2016). Този метод беше предпочетен пред параметричния т-тест с 
оглед на дихотомната скала (0 – 1) на данните и наличие на 
несиметричност в дистрибуциите. Резултатите (виж Таблици 15, 16 и 17) 
показват, че с ултразвуковия метод са установени значително повече 
случаи на синовит и теносиновит отколкото с конвенционалния: синовит, 
χ2 = 17.926, p < .001; теносиновит, χ2 = 17.402, p < .001.  

Таблица 15. Съпоставяне на клинична с ултразвукова диагноза  
на синовит и теносиновит при SSc пациенти 

Съпоставяне по двойки  Брой Находки в 
Проценти 

Хи квадрат 
(Chi-square) χ2 

Значимост  
p 

1)  Клиничен Синовит 
Ултразвуков Синовит 

85 16% 
17.926 .000** 

85 44% 
2)  Клиничен Теносиновит 85 7% 

17.402 .000** 
Ултразвуков Теносиновит 85 27% 

** = статистическа значимост p < .001 

Таблица 16. Кръстосана таблица  
синовит 

Клиничен 
Синовит 

Ултразвуков Синовит 
.00 1.00 

 
.00 46 25 
1.00 2 12 

 

 
Таблица 17. Кръстосана таблица 

теносиновит 

Клиничен 
Теносиновит 

Ултразвуков Теносиновит 
.00 1.00 

 
.00 62 17 
1.00 0 6 

 

Разликата между клиничния и ултразвуков метод е илюстрирана на 
Фигура 13, която показва, че с клинични изледвания са установени 16% 
(N = 14) синовит, докато с ултразвуковия метод процентът е значително 
по-висок 44% (N = 37). При теносиновит се наблюдава подобна тенденция; 
клинично е установен при 7% (N = 6) SSc пациенти, а ултразвуково при 
27% (N = 23). Получените резултати дават основание да се направи 
заключение, че ултразвуковият метод е много по-прецизен от клиничния 
при диагностика на синовит и теносиновит. 
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Фигура 13. Процент клинично и ултразвуково установен синовит и  

теносиновит при SSc пациенти 

Резултати от статистическо съпоставяне на SSc, RA и контролна 
извадка за търсене на статистически значима разлика между двете 
групи пациенти, както и със здравите контроли в наличието на синовит, 
теносиновит, калцификати, ерозии, карпален тунел и сухожилно триене 
при преплъзване (TFRs). 

Направихме статистически съпоставки между SSc и RA пациентите 
относно следните шест основни измерения: синовит, теносиновит, общ 
брой калцификати, ерозии, карпален тунел (CT) и TFRs. Контролната 
извадка от 35 участника също е включена в анализите по шестте основни 
параметри. Допълнително са разгледани видове синовит; общ брой 
сухожилия; видът на засягане на сухожилието (склеротичен и 
възпалителен тип), оценени сонографски; калцификати в стави, сухожилия 
и меки тъкани. 

Шестте основни статистическите съпоставяния са измерени чрез теста 
за независимост (2 x 2) χ2 (Chi-square). Този тест се препоръчва при 
дихотомна скала (1 – 0), както и при наличието на несиметрични 
дистрибуции (Ганева, 2016). Тъй като са направени множество 
съпоставяния е използувана коригирана стойност на значимост, Бонферони 
α = .05/3 = .0166. Това означава, че междугруповите разлики се тълкуват 
като статистически значими при p-стойности равни или по-малки от 
.0166. 

За честотните данни, влючващи брой находки, съпоставянето на 
групите е направено чрез т-тест за независими извадки (independent 
samples t-test). За сравнение на пропорции е използуван MedCalc, версия 
17.6, на базата на N-1 Хи квадрат, както се препоръчва от Campbell (2007) 
и Richardson (2011). За по-добра прегледност, резултатите са обобщени в 
две отделни таблици: Таблица 18 съдържа основните шест сравнения по 
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Синовит  Теносинoвит 

16% 
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27% 

Процент клинични Процент ултразвукови 

p < . 001 p < . 001 
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двойки за трите извадки SSc, RA и контролата от здрави участници. 
Таблица 19 поднася по-подробни данни от сравненията на SSc и RA 
извадките, влючваща основните шест измерения и допълнителните 
анализи. 

Таблица 18. Съпоставка по двойки на основните шест измерения,  
установени ултрасонографски  

Параметри 
Двойки съпостави-

телни тестове 
(Pair-wise comparisons) 

Брой 
(N) % 

χ2 
(Chi-square) 

(df 1) 

Значимост 
p 

1. Синовит SSc 
RA 

85 44% 42.607 .000** 
85 91% 

SSc 
контролна 

85 44% 18.953 .000** 
35 2.8% 

RA 
контролна 

85 91% 83.875 .000** 
35 2.8% 

2. Теносино-
вит 

SSc 
RA 

85 27% 5.753 .016* 
85 44% 

SSc 
контролна 

85 27% 11.716 .001** 
35 2.8% 

RA 
контролна 

85 44% 22.898 .000** 
35 2.8% 

3. Калцифи-
кати 

SSc 
RA 

85 25.88% 5.543 .017* 
85 11.76% 

SSc 
контролна 

85 25.88% 11.092 .001** 
35 0% 

RA 
контролна 

85 11.76% 4.492 .035 
35 0% 

4. Ерозии 
 

SSc 
RA 

85 5.88% 16.190 .000** 
85 29.41% 

SSc 
контролна 

85 5.88% 2.148 .143 
35 0% 

RA 
контролна 

85 29.41% 13.003 .000** 
35 0% 

5. Карпален 
тунел 

SSc 
RA 

85 15.29% 2.903 .088 
85 7% 

SSc 
контролна 

85 15.29% 6.003 .014* 
35 0% 

RA 
контролна 

85 7% 2.601 .107 
35 0% 

6. TFRs SSc 
RA 

85 12.94% 7.301 .007* 
85 0% 

SSc 
контролна 

85 12.94% 11.716 .001** 
35 0% 

RA 
контролна 

85 0% Липса на статистически стой-
ности поради това, че и двете 

групи показват 0%. 
35 0% 

** = статистическа значимост р <. 001; * = статистическа значимост р ≤ 0.16 
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Таблица 19. Подробен съпоставителен анализ между SSc и RA извадките 

Параметри SSc 
N = 85 

RA 
N = 85 

Стат. тест Значимост 
p 

1. Синовит N = 37 
44% 

N = 77 
91% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 42.607 

.000** 

GS ► Брой = 118 
М = 1.38 

Брой = 386 
М = 4.54 

T-тест (df 168) 
t = -6.908 

.000** 

PD ► Брой = 68 
М = .80 

Брой = 248 
М = 2.92 

T-тест (df 166.08) ≠ 
t = -4.593 

.000** 

PD Gr I ► Брой = 58 (от 68) 
(85.3%) 

Брой = 146 (от 248) 
(58.8%) 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 14.733 

.000** 

PD Gr II и III ► Брой = 10 (от 68) 
(14.7%) 

Брой = 102 (от 248) 
(41.2%) 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 14.733 

.000** 

2. Теносиновит N = 23 
27% 

N = 38 
44% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 5.753 

.016* 

Брой сухожилия 69 87 T-тест (df 168) 
t = -.937 

.350 

Склеротични ► 30 
43.5% 

0 
0% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 46.974 

.000** 

Възпалителни ► 39 
56.5% 

87 
100% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 46.974 

.000** 

Екстензорни ► 
 
 

o склеротични ► 
o PD ► 

54 
78.26% 

▼ 
30 (55.5%) 
14 (26%) 

39 
44.83% 

▼ 
0 (0%) 

37 (95%) 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 =19.951 

 
χ2 = 64.910 
χ2 = 84.173 

.000** 
 
 

.000** 

.000** 
Флексорни ► 

 
 

o склеротични ► 
o PD ► 

15 
21.73% 

 
6 (40%) 
4 (27%) 

48 
55.17% 

 
0 (0%) 

35 (73%) 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 19.963 

 
χ2 = 42.250 
χ2 = 22.914 

 
.000** 

 
.000** 
.000** 

3. Калцификати N = 22 
25.88% 

N = 10 
11.76% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 5.543 

.017* 

Стави ► 5 
22.72% 

9 
90% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 77.758 

.000** 

Сухожилия ► 10 
45.45% 

3 
30% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 4.293 

.03* 

Мека тъкан ► N = 16 
72.7% 

N =0 
0% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 14.080 

.000** 

4. Ерозии N = 5 
5.88% 

N = 25 
29.41% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 16.190 

.000** 

5. Карпален тунел N = 13 
15.29% 

N = 6 
7% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 2.903 

.088 

6. TFRs  N = 11 
12.94% 

N = 0 
0% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 7.301 

.007* 

  ** = статистическа значимост р ≤ .001; * = статистическа значимост р < .05;  
   ≠ = липса на равенство в дисперсиите (equal variances not observed) 

Стойностите обобщени на Таблици 18 и 19 показват, че има 
статистически значима разлика между SSc и RА пациентите по всички 
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основни измерения, с изключение на Карпален Тунел (р = .088). 
Наблюдават се следните тенденции:  

1. УС синовит е установен в по-висок процент при RA (91%) 
пациенти отколкото при SSc (44%) пациенти. Разликата е от статистическа 
зачимост, χ2 = 42.607, р < .001 (Фигура 14). Допълнително в настоящото 
проучване е включена извадка от здрави участници, където е установен 
само един случай на синовит (2.8%). Разликата между здравите контроли и 
другите две извадки е от статистическа значимост, р < .001.   
 

 
Фигура 14. Ултразвукови находки на синовит 

1.1. GS синовит преобладава сред RA пациенти (N = 386), докато 
броят е значително по-малък при SSc извадката (N = 118), р < .001. 

1.2. PD синовит преобладава сред RA пациенти (N = 248) и се намира 
значително по-рядко при SSc извадката (N = 68), р < .001. Фигура 15 
илюстрира отчетените разлики.  

 
Фигура 15. GS и PD синовит при SSc и RA пациенти 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SSc RA Контрола 

44% 

91% 

2.8% 

0

100

200

300

400

GS PD

118 
68 

386 

248 

SSc RA

Синовит 

p < . 001 p < . 001 

p < . 001 p < . 001 

37 



1.3. PD Gr. I синовит се среща значително по-често при SSc пациенти 
(85.3%) и по-малко (58.8%) при RA пациенти, χ2 = 14.733, р < .001. Тази 
находка е подобна на резултатите отчетени в изследването на Еlhai, 
Guerini, Bazeli, et al. (2012), където при SSc извадката са установени 48% 
PD Gr. I синовит, а при RA 38%, но за разлика от настоящото проучване, 
при тях липсва статистическа значимост между двете измерения.  

1.4. PD Gr. II и III се среща значително по-често (41.2%) при RA 
пациенти, а по-рядко при SSc пациенти (14.7%), χ2 = 14.733, р < .001. 
Разликите са илюстрирани на Фигура 16.  

 
Фигура 16. Различия между SSc и RA пациенти в PD Gr. I и PD Gr. II и III синовит 

2. Теносиновит се наблюдава в статистически по-голям процент 
(44%) при RA отколкото при SSc (27%) пациентите, χ2 = 5.753, р = .016 < 
.0166. (Виж Фигура 17). Относно съпоставянето на двете основни извадки 
и контролната, в случая също е отчетена статистически значима разлика, 
р = .001. 
 

 
Фигура 17. Ултразвукови находки на теносиновит 

2.1. Въпреки че при RA извадката са установени по-голям общ брой 
на теносиновитни сухожилия (RA 87 срещу SSc 69), разликата не е 
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статистически значима, t = -.937, р = .350 > .05, но се наблюдават 
статистически значими разлики в пропорциите на вида на засягане на 
сухожилието (склеротичен и възпалителен тип), оценени сонографски. 
Склеротични сухожилия преобладават значително при SSc пациентите 
(43.5%) и не се срещат сред RA извадката (0%), χ2 = 46.974, р < .001. При 
RA извадката изцяло преобладават възпалителен тип засягане на 
сухожилията (100%), докато процентът е значително по-нисък (56.5%) при 
SSc пациентите, χ2 = 46.974, р < .001. (Фигура 18)  

 
Фигура 18. Склеротичен и възпалителен тип сухожилия с теносиновит  

2.2. При SSc пациентите, теносиновит преобладава в екстензорни 
сухожилия (78.26%), докато при RA пациентите са отчетени 44.83%. 
Разликата е статистически значима, χ2 =19.951, р < .001. Обратната 
тенденция е наблюдавана при флексорни сухожилия, където процентът на 
теносиновит е значително по-висок в RA извадката (55.17%) отколкото при 
SSc пациентите (21.7), χ2 = 19.963, р < .001. (Фигура 19). 

 
Фигура 19. Екстензорни и флексорни сухожилия с теносиновит 
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2.3. Сред екстензорните сухожилия (Фигура 20) процентът на 
склеротичните е статистически по-висок при SSc извадката в сравнение с 
RA, където процентът е нула (0%), p < .001. Обратна тенденция 
съществува при PD сухожилия, където процентът при RA извадката е 
статистически по-висок отколкото при SSc, %), p < .001. Подобни разлики 
се наблюдават между SSc и RA извадките и по отношение на флексорните 
сухожилия, между които склеротичните преобладават значитено при SSc 
извадката и не са констатирани при RA пациентите, p < .001. PD типът 
преобладава сред флексорната група сухожилия при RA извадката и 
разликата със SSc e от статистическа значимост, p < .001.  

 
Фигура 20. Тип на сухожилия с теносиновит  

3. Калцификати преобладават в значително по-голям процент при SSc 
пациенти (25.88%) в сравнение с RA (11.76%), χ2 = 5.543, р = .017. 
Разликата между SSc и контролната извадка е също статистически 
значима, SSc – Контрола, p = .001, докато между RA и контролата липсва 
статистически значима разлика при корегираната стойност на alpha = .-166, 
но е значима при alpha = .05, RA – Контрола, p = .035 (Виж Фигура 21).  
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Фигура 21. Калцификати 

3.1. Различна е локализацията на калцификатите в двете пациентски 
групи. При SSc пациентите значително преобладават калцификатите в 
меките тъкани (72.70%) и не са установени при RA извадката (0%). 
Разликата е от статистическа значимост, χ2 = 14.080, р < .001.  

При SSc пациентите калцификати в ставите има при 22.72%, а при RA 
извадката процентът е значително по-висок (90%), χ2 = 77.758, р < .001. 
Калцификати в сухожилията преобладават сред SSc извадката (45.45%), 
докато при RA извадката съставляват 30%, χ2 = 4,293, р =.03 < .05. Фигура 
22 онагледява наблюдаваните статистически разлики относно калцификати 
в стави, сухожилия и меки тъкани.  

 
Фигура 22. Калцификати в стави, сухожилия и меки тъкани 

4. Намерихме малък процент ерозии при пациентите със SSc (5.88%). 
Те естествено преобладават при РА извадката (29.41%) и разликата е от 
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статистическа значимост, χ2 = 16.190, р < .001. RA извадката и контролата 
се различават със статистическа значимост, р < .001, но между SSc 
извадката и контролата разликата не е статистически значима, p = .144.  

Ерозии 

 
Фигура 23. Ерозии 

5. Карпален тунел съществува в по-голям процент при SSc пациентите 
(15.29%) в сравнение с RA извадката (7%), но разликата не е статистическа 
значима спрямо приетото ниво на значимост (.05), χ2 = 2.903, р = .088 < .05. 
В сравнение с контролата, SSc извадката показва статистически по-висок 
процент, p = .014 < .0166, докато разликата между RA и контролата не е от 
статистическа значимост, p = .107 (Фигура 24).  

Карпален Тунел 

 
Фигура 24. Карпален Тунел 

6. Находки на TFRs са установени при 11 от SSc пациентите (12.94%) 
и напълно отсъствуват при RA извадката (0%). Разликата е от 
статистическа значимост, χ2 = 7.301, р = .007. Статистическа разлика 
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съществува между SSc и контролната извадка, р = .001, докато RA и 
контролата са напълно еднакви поради липса на TFRs (0%) и при двете 
извадки (Фигура 25).  

TFRs 

 
Фигура 25. Находки на TFRs 

Корелационните зависимости между TFRs и теносиновит 
вътрегрупово сред пациентите със SSc показват статистическа зависимост. 
От 85 пациенти със SSc, при 62 няма находки на теносиновит и на TFRs; 
при 12 има находки само на теносиновит, а при останалите 11 се 
наблюдават и теносиновит и TFRs. Това, което представлява интерес е, че 
всички 11 пациенти, които имат TFRs също имат наличие на теносиновит. 
Кръговата графика на Фигура 26 акцентира на факта, че TFRs се намират 
само сред пациенти с теносиновит.  

 
Фигура 26. Статистическа зависимост между TFRs и теносиновит  

при пациентите със SSc 

Съпоставяне на dcSSc с lcSSc пациенти по отношение наличието на 
синовит, теносиновит, калцификати, ерозии, карпален тунел и TFRs?  

Този сектор представя разултатите от вътрешно груповото 
съпоставяне на dcSSc (N = 32) с lcSSc (N = 53) пациенти по отношение на 
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находки на синовит, теносиновит, калцификати, ерозии, карпален тунел и 
TFRs. За целта е използуван теста за независимост (2 x 2) χ2 (Chi-square) 
поради наличието на несиметрични дисперсии (Ганева, 2015). 
Статистическите данни са представени в Таблица 20.  

Таблица 20. Съпоставителен анализ между dcSSc и lcSSc пациенти  

Параметри dcSSc 
N = 32 

lcSSc 
N = 53 

Стат. Тест Значимост  
p  

1. Синовит   N = 20 
62% 

N = 17 
32% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 7.514 

.006* 

2. Теносиновит N = 14 
44% 

N = 9 
17% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 7.244 

.007* 

3. Калцификати N = 4 
13% 

N = 18 
34% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 4,791 

.029* 

4. Ерозии  N = 0 
0% 

N = 5 
9.4% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 3.208 

.073 

5. Карпален  
    Тунел   

N = 7 
22% 

N = 6 
11% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 1.716 

.19 

6. TFRs  N = 9 
28.12% 

N = 2 
3.77% 

Хи квадрат (df 1) 
χ2 = 10.380 

.001** 

** = статистическа значимост р ≤ .001; * = статистическа значимост р < .05;  

Както се вижда от Таблица 20, между dcSSc и lcSSc пациентите 
съществува статистически значима разлика по отношение на четири от 
шестте находки. При следните находки се наблюдават по-високи 
стойности при dcSSc пациентите, като първите три са от статистическа 
значимост.  

1) Синовит се наблюдава в значително по-висок процент (62%) при 
dcSSc в сравнение с lcSSc групата (32%), χ2 = 7.244, р = .006.  

2) Теносиновит преобладава (44%) при dcSSc пациентите и се среща 
значително по-рядко при lcSSc групата (17%), χ2 = 7.244, р = .007.  

3) TFRs по-често характеризира dcSSc пациенти (28.12%) и е 
значително по-рядко (3.77%) наблюдаван при lcSSc извадката, χ2 = 10.380, 
р = .001.  

4) Карпален тунел се среща в по-висока степен при dcSSc пациенти 
(22%) и по-рядко при lcSS (11%), но разликата не е статистически значима, 
χ2 = 1.716, р = .19.  

При останалите две измерения се наблюдава обратна тенденция, по-
високи стойности са отчетени при lcSSc извадката: 

5) Калцификати се срещат по-често (34%) при lcSS и в по-ниска 
степен (13%) при dcSSc пациенти, χ2 = 4,791, р = .029.  
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6) Процентът на ерозии е по-висок при lcSSc извадката (9.4%) и равен 
на нула (0%) при dcSSc пациенти, но разликата не е от статистическа 
значимост, χ2 = 3.098, р = .087.  

Горе описаните тенденции са илюстрирани на Фигура 27.  

 
Фигура 27. Съпоставяне на dcSSc и lcSSс извадки 

Съпоставяне на  оточната, фиброзна и атрофична фаза по 
отношение наличието на синовит, теносиновит, калцификати, ерозии, 
карпален тунел и TFRs?  

Друго вътрешно групово съпоставяне, от интерес за настоящето 
проучване, разглежда находки на синовит, теносиновит, калцификати, 
ерозии, карпален тунел и TFRs спрямо трите фази (оточна, фиброзна, 
атрофична) на SSc извадката. Поради наличието на несиметрични 
дисперсии е използуван непараметричния тест за независимост χ2 (Chi-
square). Тъй като съпоставянето по двойки предполага множество анализи, 
първоначалното алфа ниво α = .05 е коригирано по метода на Бонферони, 
за да се избегне допускането на грешка от I-ви Род (Type I error) (Ганева, 
2016). Статистическа значимост се отчита спрямо коригираното алфа ниво 
α = .0166. Резултатите са обобщени на Таблица 21.  
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Таблица 21. Резултати от съпоставянията по двойки  

Параметри 

Двойки 
съпоставителни 

тестове 
(Pair-wise comparisons) 

Брой 
(N) 

Процент 
Брой           % 

χ2 
(Chi-square) 

(df 1) 

Значимост 
p 

1. Синовит оточна 
фиброзна 

34 28 82% 23.908 .000** 
37 9 24% 

оточна 
атрофична 

34 28 82% 27.671 .000** 
14 0 0% 

фиброзна 
атрофична 

37 9 24% 4.135 .042 
14 0 0% 

2. Теносиновит оточна 
фиброзна 

34 17 50% 9.234 .002* 
37 6 16% 

оточна 
атрофична 

34 17 50% 10.839 .001** 
14 0 0% 

фиброзна 
атрофична 

37 6 16% 2.573 .109 
14 0 0% 

3. Калцификати оточна 
фиброзна 

34 1 3% 15.803 .000** 
37 16 43% 

оточна 
атрофична 

34 1 3% 9.378 .002* 
14 5 36% 

фиброзна 
атрофична 

37 16 43% .238 .626 
14 5 36% 

4. Ерозии оточна 
фиброзна 

34 0 0% 2.878 .90 
37 3 8% 

оточна 
атрофична 

34 0 0% 5.068 .024 
14 2 14% 

фиброзна 
атрофична 

37 3 8% .438 .508 
14 2 14% 

5. Карпален Ту-
нел 

оточна 
фиброзна 

34 4 12% 1.869 .172 
37 9 24% 

оточна 
атрофична 

34 4 12% 1.792 .180 
14 0 0% 

фиброзна 
атрофична 

37 9 24% 6.477 .011* 
14 0 0% 

6. TFRs оточна 
фиброзна 

34 9 26% 6.005 .014* 
37 2 5% 

оточна 
атрофична 

34 9 26% 7.029 .008* 
14 0 0% 

фиброзна 
атрофична 

37 2 5% 2.573 .375 
14 0 0% 

** = статистическа значимост при р < .001; * = статистическа значимост при р ≤ .0166.  

Резултатите от Таблица 21 са обобщени както следва и илюстрирани 
на Фигури 28, 29, и 30.  

1. Находки преобладаващи в оточна фаза (Фигура 28) 
1.1. Синовит се наблюдава в много по-висока степен при пациенти в 

оточна фаза и разликата с другите две фази е статистически значима, р <. 
001. Въпреки че фиброзната фаза показва по-висок процент на синовит от 
атрофичната, разликата между тези две фази не е от статистичека 
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значимост при коригираното ниво на alpha = .0166, p = .042. Все пак тази 
разлика не е за пренебрегване, тъй като при по-либерален процент на 
грешка (alpha = .05), може да се счита за значима. 

1.2. Теносиновит показва подобна тенденция като се среща в най-
висока степен при оточната фаза и разликата е от статистическа значимост: 
оточна – фиброзна, р = .002; оточна – атрофична, р = .001. При фиброзната 
фаза също се наблюдава по-висок процент от атрофичната, но разликата не 
е достатъчно голяма, за да е от статистическа значимост, p = .109.  

1.3. TFRs се наблюдава в най-висока степен при пациенти в оточна 
фаза и разликата с другите две фази е статистически значима (оточна – 
фиброзна, p = .014; оточна – атрофична, p = .008). Между фиброзната и 
атрофичната не съществува статистически значима разлика, p = .375.  

 
Фигура 28. Находки преобладаващи в оточната фаза 

2. Находки преобладаващи във фиброзната фаза 
2.1. Калцификати са отчетени в най-висок процент при фиброзната 

фаза, следвана от атрофичната. Въпреки че фиброзната фаза показва по-
висок процент от атрофичната, разликата между тях не е от статистическа 
значимост, p = .626. И двете фази се различават значително от оточната 
(фиброзна – оточна, р < .001; атрофична – оточна, р = .002), която се 
характеризира с най-нисък процент калцификати.  

2.2. Карпален тунел се среща най-често при фиброзната фаза, която е 
значително различна от атрофичната, p = .011 < .0166, но разликата не 
достига статистическа значимост в съпоставянето с оточната фаза, p = .172. 
Между оточна и атрофична също не е установена статистически значима 
разлика, p = .180. 
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Фигура 29. Находки преобладаващи във фиброзната фаза 

3. Находки преобладаващи в атрофичната фаза 
3.1. Ерозии са установени в много нисък общ брой (5), затова 

резултатите не са от съществено практическо значение. Въпреки това 
трябва да се отбележи, че най-висок процент (14%) е отчетен в 
атрофичната фаза. Разликите с другите две фази не са статистически 
значими, но тази между атрофичната и оточната се приближава до 
значимост при коригираното ниво на alpha = .0166, p = .024 и ще се счита 
за значима при първоначалното ниво = .05. 

 
Фигура 30. Находки преобладаващи в атрофичната фаза – ерозии 
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Връзка между продължителност на SSc заболяването и наличието 
на синовит, теносиновит, калцификати, ерозии, карпален тунел и TFRs  

Шестте основни измерения (синовит, теносиновит, калцификати, 
ерозии, карпален тунел и TFRs) бяха анализирани и по отношение на 
продължителността на SSc заболяването: много ранен (< 2 г); ранен (< 3 г); 
и късен (>3 г) стадий. Поради големите различия в броя на пациенти 
между отделните стадии, честотните данни бяха трансформирани в 
проценти и анализирани чрез пропорционални съпоставяния по двойки и 
теста χ2. Резултатите са обобщени на Фигура 31, а по-подробна 
информация се съдържа на Таблица 22.  

Tри от измеренията (синовит, теносиновит и TFRs) се наблюдават в 
по-висок процент при първите два стадия, но между-двойковите 
съпоставяния не показват статистическа значимост, p > .05. Може да се 
предположи, че при репликация на изследването с по-големи извадки, има 
голяма вероятност разликата да достигне статистическа значимост.  

Карпален Тунел се среща в най-висок процент при ранния стадии 
(41.67%), а в късния стадий процентът е нисък (11.76%). Разликата между 
ранния стадий и късния е от статистическа значимост, p < .05.  

Калцификати са наблюдавани само в късния стадий (32.35%) и 
разликата с останалите два е статистически значима, p < .001. Подобна 
тенденция се забелязва при ерозии, които се срещат само в късния стадий, 
но тъй като процентът е нисък (7.35%), разликата с останалите два стадия 
не е статистически значима. 

 
 

 
Фигура 31: Находки спрямо стадиите на SSc 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

много ранен (<2) ранен (<3) 
 

късен  (>3) 

Най-ниски проценти се 
наблюдават в късния стадий, но 
разликите не достигат 
статистическа значимост, p >.05  

Ранен 
стадий 
по-висок 
%, p < .05 

Наличност само 
в късния стадий 

 p < .001  p > .05 

49 



Таблица 22. Пропорционални съпоставяния по двойки  

Параметри 
Двойки съпоставителни 

тестове 
(Pair-wise comparisons) 

Брой 
(N) Брой % 

χ2 
(Chi-square) 

(df 1) 

Значимост 
p 

1. Синовит много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 3 60% 0.065 . 08 
12 8 66.67% 

много ранен (< 2) 
късен (< 3) 

5 5 60% .909 .34 
68 26 38.24% 

ранен (< 3) 
късен (< 3) 

12 8 66.67% 3.334 .07 
68 26 38.24 % 

2. Теносиновит много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 3 60% .0448 .50 
12 5 41.67% 

много ранен (< 2) 
късен (< 3) 

5 3 60% 3.562 .06 
68 15 22.06% 

ранен (< 3) 
късен (< 3) 

12 5 60% 2.068 .15 
68 15 22.06% 

3. TFRs много ранен (< 2) 
ранен ( < 3) 

5 1 20% .046 .829 
12 3 25% 

много ранен (< 2) 
късен (< 3) 

5 1 20% .444 .505 
68 7 10.29% 

ранен (< 3) 
късен (< 3) 

12 3 20% 1.993 .158 
68 7 10.29% 

4. Карпален  
Тунел 

много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 0 0% 2.778 .048* 
12 5 41.67% 

много ранен (< 2) 
късен (< 3) 

5 0 0% .651 .419 
68 8 11.76% 

ранен (< 3) 
късен (< 3) 

12 0 41.67% 6.620 .012* 
68 8 11.76% 

5.
 Калциф
икати 

много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 0 0%  
12 0 0% 

много ранен (< 2) 
късен (< 3) 

5 0 0% 2.283 .000** 
68 22 32.35% 

ранен (< 3) 
късен (< 3) 

12 0 0% 5.287 .000** 
68 22 32.35% 

6. Ерозии много ранен (< 2) 
ранен (< 3) 

5 0 0%  
12 0 0% 

много ранен (< 2) 
късен (< 3) 

5 0 0% .389 .532 
68 5 7.35% 

ранен (< 3) 
късен (< 3) 

12 0 0% .929 .335 
68 5 7.35% 

** = Статистическа значимост, p < .001; * = Статистическа значимост p < .05 
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Тестване нa диагностичната прецизност на Ултразвуковия метод 
(УС) за индентифициране на калцификати при SSc пациенти в съпоставка 
с Рентгенография (Rӧ) на калцификати  

При 85-те SSc пациенти, в изследването на калцификати 
тенденционно са включени два изследователски метода – Рентгенография 
(Rӧ) и Ултразвук (УС). Тъй като Rӧ се счита за златен стандарт в 
диагностиката на калцификати при SSc пациенти, целта е да се тества 
диагностичната прецизност на УС като по-безвреден метод на изследване. 
Съпоставката е направена на хипотезата, че между УС и Rӧ няма 
статистически значителна разлика в диагностиката на калцификати. Ако 
тази хипотеза се потвърди от резултатите, това ще предостави научно-
обоснован аргумент за надежността на УС в идентифицирането на 
калцификати.  

Статистическият анализ включва непараметричния тест на МакНемар 
(McNemar) за две свързани извадки с оглед на честотния характер на 
данните (1 – 0) и това, че и двете измерения са направени със същата 
извадка от SSc пациенти (Ганева, 2016). Резултатите са обобщени на 
Таблица 23. От таблицата се вижда, че находките установени чрез двата 
метода са много сходни. С Rӧ са установени 24 находки на калцификати, 
възлизащи на 28.24% от всички 85 пациенти, а с УС находките са 22, което 
в проценти възлиза на 25.88% от цялата извадка. Статистическият тест на 
МакНемар показва, че между двата метода не съществува статистически 
значима разлика, p = .727, което на практика потвърждава първоначалната 
хипотеза и утвърждава УС като надежден метод за установяване на 
калцификати при SSc пациенти.  

Таблица 23. Резултати от съпоставянето на УС  с Rӧ чрез теста на МакНемар 

Метод Брой 
N 

Брой 
Положители 

Находки 

Брой 
Отрицателни 

Находки 

Средна 
Сойност 

в % 

Стандарно 
Отклонение 

S. D. 

Значимост 
МакНемар 

p 
Rӧ 85 24 61 28.24% 45.28%  

.727 УС 85 22 60 25.88% 44.05% 

Допълнително, чрез MedCalc (2017) са изчислени положителната и 
отрицателна диагностична прецизност на УС. Положителната 
диагностична стойност (positive predictive value) съответства на 
вероятността заболяването наистина да съществува, когато тестът е 
положителен. Тя се изчислява по формулата:  

Брой Правилно Положителни Находки 
(Брой Правилно Положителни Находки + Брой Фалшиво Положителни Находки) 
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Отрицателната диагностична стойност (negative predictive value) дава 
информация за вероятността заболяването наистина да не съществува, 
когато тестът е отрицателен. Формулата за изчисление е: 

Брой Правилно Отрицателни Находки 
(Брой Фалшиво Отрицателни Находки + Брой Правилно Отрицателни Находки) 

Преди да се тълкуват резултатите, трябва да се има предвид, че 
изчисленията се базират на условието, че Rӧа има 100% акуратност в 
диагностиката на правилно положителни и отрицателни находки. 
Статистическите данни (Таблица 24) показват, че УС има 100% акуратност 
в откриването на калцификати, които наистина съществуват. 
Отрицателната диагностична стойност е малко по-ниска (95.24%), но 
много близо до 100%. Тези стойности потвърждават заключенията 
направени на базата на теста на МакНемар и предоставят допълнителни 
емпирични доказателства за високата надежност на УС в диагностиката на 
цалцификати при SSc пациенти.  

Таблица 24. Положителна и Отрицателна диагностична прецизност на УС спрямо Rӧа 

Метод 
ПП 

 
(TP) 

ФП 
 

(FP) 

ПО 
 

(TN) 

ФО 
 

(FN) 

Положителна 
диагностична 

стойност 

Отрицателна 
диагностична 

стойност 

95% Доверителен 
Интервал 

Долна      Горна 
Граница     Граница 

Rӧа 24 0 61 0 100% 100% NA 
УС 22 0 60 3 100% 95.24% 87.37%     98.30% 

а: Съпоставянето се базира на условието, че Rӧа има 100% акуратност в диагностиката 
на положителни и отрицателни находки   

4.3. Бял дроб  
Диагностична прецизност на Ултрасонография на бял дроб (LUS) в 

индентифицирането на Интерстициална Белодробна Болест (ILD) при 
SSc пациенти 

В тази част са описани анализи, свързани с диагностичната 
прецизност на LUS да установява наличието на ILD. Анализът има 
многопластов характер, за да се проследят тенденции от различни 
перспективи и в сравнение с други два прилагани в тази област метода – 
Компютърна Tомография с Висока Резолюция (HRСT) и Рентгенография 
(Rӧ). Извадката включва 53 от 85-те SSc пациента и Извадката от 35 здрави 
контроли. Резултатите са представени в отделни сектори в зависимост от 
конкретната цел.  

Съпоставяне на LUS при SSc пациенти с LUS при здрави контроли  
Анализът се базира на хипотезата, че при здравите контроли няма да 

бъде установено наличие на патологични находки (В-линни). От друга 
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страна, при SSc пациентите се очаква да се установят статистически 
значим брой патологични УС находки (В-линни). 

Статистическата съпоставка между двете групи включва 2 x 2 
кръстосана таблица и непараметричния тест χ2 (Таблица 25). Наличие на В-
линни е установено сред 45 от 53 SSc пациентите, съставляващи 84.9%. От 
друга страна, само при 2-ма от 35-те здрави участници се наблюдават В-
линни, което представлява 6% от извадката. Разликата е от голяма 
статистическа начимост, χ2 = 53.125, p < .001. Резултатите предоставят 
емпирични факти, които свидетелстват за надеждността на LUS в 
диагностиката на ILD. 

Таблица 25. Кръстосана таблица и χ2 

 Стойност 
 

SSc Контролна 
Група 

χ2  
(Chi-square) 

Значимост 
p 

LUS 0 8 
(15.1%) 

33 
(94.3%)  

53.125 .000** 1 45 
(84.9%) 

2 
(5.7%) 

Общо  53 35 

** = Статистическа значимост при p < .001 

Статистически значимата разлика в находки на В-линни между SSc 
пациентите и здравите контроли е илюстрирана на Фигура 32. Ясно се 
разграничава контролната група с минимален процент от положителни 
находки (5.7%) и 94.3% отрицателни, при които липсва наличие на В-
линни.  

 
Фигура 32. LUS находки на В-линии при 53 SSc и 35 здрави контроли  

Съпоставка на диагностичната прецизност на LUS спрямо HRCT и Rӧ  
В тази част са описани анализи, свързани с диагностичната 

прецизност на методите  Компютърна Tомография с Висока Резолюция 
(HRCT), Ултрасонография на бял дроб (LUS) и Рентгенография (Rӧ) 
относно находки на Интерсиционална Белодробна Болест (ILD) при 53 от 
85-те SSc пациенти. Извадката включва и 35 здрави контроли и техните 
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LUS данни. Анализът има многопластов характер, за да се проследят 
тенденции от различни перспективи. Резултатите са представени в отделни 
сектори в зависимост от конкретната цел.  

Съпоставянето на прецизността на LUS и Rӧ находките спрямо 
златния стандарт HRCT по отношение на ILD при SSc пациенти 

HRCT е метод с установена прецизност в диагностиката на ILD при 
SSc пациенти, считан за златен стандарт, спрямо който се отчита 
прецизността на други методи на изследване. Целта на анализа е да се 
предоставят допълнителни научни доказателства относно диагностичната 
способност на LUS и Rӧ спрямо HRCT. Ако се установи, че няма 
статистически значима разлика между двата метода, това означава, че LUS 
и Rӧ магат да се прилагат вместо HRCT при изследване на ILD. 
Статистическият анализ включва теста на Фридман (Friedman), който се 
препоръчва при повече от две измерения взети от една и съща извадка (к-
related samples) и когато се използват дихотомни или рангови скали. Тъй 
като измеренията са три, за да се установят точните разлики, тестът на 
Фридмън е допълнен с пост хок анализи по двойки чрез теста на 
МакНемар (McNemar), който е непараметричният тест за две зависими 
извадки, често използван в медицински изследвания, които използват 
дихотомна скала (1 = наличие; 0 = липса).  

Резултатите от съпоставянията по двойки са отчетени при ниво на 
алфа (alpha level) = .0166, след прилагане на корекцията на Бонферони 
(Bonferonni) за намаляване на възможността от Грешка I-ви тип. 
Резултатите от статистическите съпоставки са обобщени в Таблиците 26 и 
27.  

Таблица 26. Резултати от съпоставянето на HRCT, LUS и Rӧ чрез теста на Фридмън  

Метод Брой 
N 

Средна 
Сойност 

Mean 

Стандартно 
Отклонение 

S. D. 

Среден 
Ранг 

Mean Rank 

χ2 
Chi-square 

df (2) 

Значимост 
p 

HRCT 53 .8868 .320 2,15 
18.105 .000** LUS 53 .8490 .361 2,09 

Rӧ 53 .6226 .489 1,75 

** = Статистическа значимост p < .001 

Както се вижда от Таблица 26, тестът на Фридман показва 
статистическа значимост, χ2 = 18.105, p < .001, което означава, че трите 
метода не дават подобни резултати. Тъй като тестът Фридман не съдържа 
информация относно точните различия между съпоставяните величини, 
необходимо е да се отчетат резултатите на постхок съпоставянията по 
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двойки. В случая е използван тестът на МакНемар като най-подходящ с 
оглед на честотния характер на данните.  

Таблица 27 обобщава резултатите като акцентира на разминаванията 
между съпоставяните двойки тестове. Използвани са съкращенията ФП = 
Фалшиво Положителен и ФО = Фалшиво Отрицателен за по-добра 
нагледност на разликите. Както се вижда от съпоставката на LUS с HRCТ, 
с HRCТ са установени 47 находки на ILD, а с LUS 45, като 1 е ГП. С HRCТ 
са установени 6 случая без ILD, а с LUS 8, като 3 са ГО. Общо 
разминаванията между LUS и HRCТ са 4, но тази разлика не е 
статистически значима, p = .625. На практика това означава, че LUS дава 
почти същите резултати, както и HRCТ при изледване на ILD при SSc 
пациенти.  

Не може да се твърди същото за Rӧ, който има статистически значими 
разминавания с HRTC. С него са установени 33 случая на ILD, от които 2 
са ФП, а в 20 случая е поставена нулева диагноза, от които 16 са ФО и само 
4 са правилни. Тестът МакНемар показва, че тези разминавания са от 
голяма статистическа значимост, p < .001, което означава, че прецизността 
на Rӧ е много по-ниска от тази на HRCТ. 

Последната съпоставка е между LUS и Rӧ, при която се наблюдава 
статистически значима разлика, p = .004. Статистическата значимост 
утвърждава LUS като много по-прецизен метод от Rӧ. Разминаванията са 
най-вече в ФО диагноза с 14 пропуска на Rӧ, както и 2 ФП. 

Таблица 27. Съпоставяне по двойки чрез теста на МакНемар 

HRCT LUS Общо Значимост p 
0 1 

.625 0 5 1 (ФП) 6 
1 3 (ФО) 44 47 

Общо 8 45  
 

HRCT Rӧ Общо 

.001** 
0 1 

0 4 2 (ФП) 6 
1 16 (ФО) 31 47 

Общо 20 33  
 

LUS Rӧ Общо 

.004* 
0 1 

0 6 2 (ФП) 8 
1 14 (ФО) 31 45 

Общо 20 33  

ФО = Фалшиво Отрицателен; ФП = Фалшиво Положителен 
** = статистическа значимост p < .001; * = статистическа значимост, p < .0166 
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Допълнителна информация за диагностичната прецизност на двата 
метода е предоставена на Таблица 28, която съдържа стойностите на 
сензитивност (sensitivity) и специфичност (specificity) на LUS и Rӧ. 
Изчисленията са направени чрез софтуерната програма MedCalc (2017) на 
базата на следните данни: Правилно Положителни (ПП) находки, 
Правилно Отрицателни (ПО) находки, Фалшиво Положителни (ФП) 
находки, и Фалшиво Отрицателни (ФО) находки. За да има добра 
диагностична прецизност методът/тестът трябва да се характеризира 
едновременно с висока сензитивност и специфичност. Колкото по-близо са 
двете величини до 100%, толкова по-добра е диагностичната акуратност.  

Сензитивността на теста/метода се определя като вероятността да се 
отчете положителна находка, когато заболяването наистина съществува 
(ПП). Както се вижда от таблица 28, при LUS тази вероятност е много 
висока = 93.62%, докато при Rӧ е само 65.96%, което означава, че 
процентът на грешка е много по-висок.  

От друга страна, специфичността на теста се определя като 
вероятността да се отчете отрицателна находка, когато наистина няма 
заболяване (ФО). В случая, LUS показва процент на прецизност = 83.33%, 
който е по-нисък от способността му да поставя правилна положителна 
диагноза, но същевременно е много по-висок от коефициента на 
специфичност показван от Rӧ = 66.67%. 

Таблица 28. Съпоставка на диагностичната прецизност на LUS и Rӧ 

Метод Диагностични 
показатели Формула* Стойност 

LUS Сензитивност 
(Sensitivity) 

44/(44 + 3) 93.62% 

Специфичност 
(Specificity) 

5/(1 + 5) 83.33% 

Rӧ Сензитивност 
(Sensitivity) 

31/(31+16) 65.96% 

Специфичност 
(Specificity) 

4/(2+4) 66.67% 

*Сензитивност = ПП/(ПП + ФО); Специфичност = ПО/(ФП + ПО) 

В обобщение, може да се направи изводът, че LUS има сходен 
процент на диагностична прицизност с този на HRCT и разминаванията 
между двата метода не са от статистическа значимост. От друга страна, Rӧ 
показва значително по-нисък процент на акуратност и се различава 
значително от HRCT и LUS. Фигура 33 илюстрира относителната 
диагностична прецизност на LUS и Rӧ спрямо HRCT, при условие, че 
HRCT има 100% диагностична акуратност.  
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Фигура 33. Относителна диагностична прецизност на LUS и Rӧ спрямо HRCТ 

ROC-крива между HRCT и LUS В-lines  
Диагностичната прецизност на LUS спрямо HRCT е също анализирана 

чрез ROC-крива (Receiver Operating Characteristic Curve), която изобразява 
съотношението между сензитивността и специфичността на LUS на базата 
на В-lines. Когато кривата е близо до горния ляв ъгъл, тогава се счита, че 
определен тест/метод има висока диагностична стойност. Колкото по-
прецизен е един метод, толкова по-стръмна е възходящата част на кривата, 
която отбелязва оптималната прагова стойност на метода. Освен това, има 
пропорционална зависимост между акуратността на метода и големината 
на площта под кривата. Когато площта се доближава до 1 (100%), тогава 
диагностичната прецизност на метода е голяма. Обратно, когато площта е 
около .5 или по-ниска, тогава може да се счита, че методът не е надежден.  

Като се вземат предвид горе описаните свойства на ROC-кривата, 
може да се обобщи, според резултатите в конкретния случай, че 
използването на LUS В-линии е достатъчно надежден метод за 
установяване на ILD при SSc пациенти. Фигура 34 показва крива, която е 
изнесена в горния ляв ъгъл и най-високата ѝ точка е близо до 1. Освен 
това, площта под кривата има стойност = .982, която е много близо до 
оптималната стойност 1 и е от висока статистическа значимост, p < .001. 
Статистическите данни са обобщени на Таблица 29.  

Таблица 29. Площ под кривата (Area under the curve) 

Променлива величина (Variable): LUS В-линии (b-lines) 

Площ 
(Area) 

Стандартна 
грешка 

Std. Error 
Значимост 

(p) 

95% Доверителен Интервал 
(95% Confidence Interval) 

Долна  Граница 
Lower Bound 

Горна Граница 
Upper Bound 

.982 .017 .000** .000 1.00 
Нулева хипотеза: Истинската площ = .05 (Null hypothesis: True Area = .05) 
 ** = Значимост при p < .001 
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Фигура 34. ROC крива изразяваща диагностичната прецизност  
на LUS В-линии спрямо HRCT   

Съпоставка на HRCT стойностите (score) с LUS В-линии (b-lines)  
В тази част се отчитат резултатите от съпоставителния анализ относно 

диагностичната прецизност на LUS спрямо HRCT, на базата на LUS В-
линии (b-lines) и отчетените чрез HRCT стойности (score). От Таблица 30 
се вижда, че средно аритметичната стойност на HRCT score е 7.87 ± 6.433, 
а тази на броя на LUS В-линии е 24.19 ± 21.418. Съпоставката между двата 
метода е направена чрез корелацията на Пирсън (Pearson r), която се 
препоръчва, когато данните са измерени чрез интервална или 
пропорционална скала (Ганева, 2016). 

Резултатите от анализа на Пирсън (Таблица 30) показват, че между 
HRCT (score) и LUS (В-lines) съществува положителна корелация, r = .848, 
която е статистически значима, p < .001. Спрямо референтните стойности 
на Коен (Cohen, 1988), когато стойността на корелационния коефициент е 
по-голяма от .70 (.70 < r ≤ 1), корелацията между две величини е много 
висока. На тази база, може да се твърди, че корелацията между HRCT 
(score) и LUS (В-lines) не е само статистически значима, но също и много 
голяма.  
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Таблица 30. Дeскриптивна статистика и корелационен анализ  
между HRCT (score) и LUS (В-lines) 

 Брой 
(N) 

Най-ниска 
отчетена 
стойност 

(Minimum) 

Най-висока 
отчетена 
стойност 

(Maximum) 

Средно 
аритме-
тично 
(Mean) 

Стандарт-
но откло-

нение 
(S.D.) 

Коефициент 
на 

Пирсън 
(Pearson r) 

Значимост 
(p) 

HRCT 
(score) 53 0 22 7.87 6.433 

.848 .000** 
LUS 

(В-lines) 53 0 85 24.19 21.418 

** = Статистическа значимост p < .001 

Високата линейна зависимост между HRCT стойности (score) и LUS В-
линии (В-lines) е илюстрирана на Фигура 35, която представлява графиката 
на разсейването. По абцисата (x-axis) са отразени В-линиите в брой, а 
върху ординатата (y-axis) са нанесени стойностите на HRCT-score. Вижда 
се ясно очертана линейна зависимост, тъй като отделните стойности са 
около регрeсионната линия.  

 

Фигура 35. Корелация между HRCT-score и LUS В-lines, 
показваща висока линейна зависимост 

Корелация между кожна дебелина и В-линии при пациенти с ранна 
dcSSc.  

Този сектор съдържа резултати от проучване при 22 пациенти с ранна 
dcSSc. Измерената кожна дебелина на 5 анатомични места доведе до 
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определяне на средната кожна дебелина. Тя бе сравнена с общия брой В-
линии от LUS при същите пациенти. Резултатите са представени на 
Таблица 31, а фигура 36 показва корелационната зависимост между тези 
две величини.  

Таблица 31. Брой В-lines от LUS и стойности на кожна дебелина  
при пациенти с ранна dcSSc 

 LUS – общ 
брой  

B-линии 
(X-values) 

Средна 
кожна 

дебелина 
(Y-values) 

X – Mx Y – My (X – Mx)2 (Y – My)2 (X – Mx) 
(Y – My) 

1. 7 1.92 3.00 0.15 9.00 0.02 0.45 
2. 5 1.91 1.00 0.14 1.00 0.02 0.14 
3. 3 1.66 -1.00 -0.11 1.00 0.01 0.11 
4. 6 1.92 2.00 0.15 4.00 0.02 0.30 
5. 8 2.00 4.00 0.23 16.00 0.05 0.92 
6. 7 1.94 3.00 0.17 9.00 0.03 0.51 
7. 0 1.61 -4.00 -0.16 16.00 0.03 0.64 
8. 1 1.49 -3.00 -0.28 9.00 0.08 0.84 
9. 4 1.87 0.0 0.1 0.0 0.01 0.0 
10. 0 1.36 -4.00 -0.41 16.00 0.17 1.64 
11. 9 1.99 5.00 0.22 25.00 0.05 1.10 
12. 3 1.76 -1.00 -0.01 1.00 0.0 0.01 
13. 0 1.52 -4.00 -0.25 16.00 0.06 0.99 
14. 2 1.64 -2.00 -0.13 4.00 0.02 0.26 
15. 7 1.93 3.00 0.16 9.00 0.03 0.48 
16. 6 1.87 2.00 0.10 4.00 0.01 0.2 
17. 2 1.55 -2.00 -0.22 4.00 0.05 0.44 
18. 4 1.76 0.0 -0.01 0.00 0.0 0.0 
19. 1 1.61 -3.00 -0.16 9.00 0.03 0.48 
20. 9 2.21 5.00 0.44 25.00 0.2 2.2 

21. 10 2.26 6.00 0.49 36.00 0.24 2.94 
22. 1 1.54 -3.00 -0.23 9.00 0.05 0.69 

Total   Mx: 4.00 My: 1.77 Sum: 392.0 Sum: 1.94 Sum: 25.44 
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Фигура 36. Корелация между средна кожна дебелина и LUS В-линии,  
показваща висока линейна зависимост.  

Резултатите от този анализ демонстрират сигнификантна корелацията 
(р = 0.01), посредством използваните коефициенти Kendal 0.82, Spearman’s 
rxy = 0.93, Pearson 0.924. 
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5. ОБСЪЖДАНЕ  
До настоящия момент, в литературата има описани сравнително малко 

данни за приложението на УС за оценка на ставното и сухожилно 
ангажиране в хода на СЗСТ, в сравнение с наличните данни за 
ревматоиден артрит (RA) или спондилоартрити (SpA), но предвид 
необходимостта от комплексна и своевременна оценка на засягането на 
таргетните за съответното заболяване органи и системи, все по-детайлно се 
изследва приложението и мястото на УС, както за оценка на ОДА, така и 
„новите обекти на интерес” за ревматолога-ехографист – изследването на 
кожата и белия дроб при SSc.  

При пациенти със SSc, ултрасонографското изследване намира място 
в няколко аспекта на болестта – ставно и периставно засягане, в оценка за 
наличие на подкожни калцификати, кожното и белодробното въвличане. 
Първото съобщение в литературата за установяване на ролята на УС при 
изследване на болни със SSc е публикувано от Grassi et al., който 
установява, че най-честата находка са подкожните калцификати, 
локализирани по дисталните фаланги на пръстите на ръцете и намаляване 
на разстоянието между върха на фалангата и кожната повърхност. Няколко 
години по-късно през 2009 г. Cuomo et al. публикуват доклад с резултати 
от изследвани 45 SSc-пациенти, които сравняват със здрави контроли, 
пациенти с RA и фибромиалгия. Установили вътреставен излив при 22 от 
45 пациенти (49%); синовиална пролиферация при 19/45 (42%) и при 
петима от тях имало налични ерозии. Интересен факт, който установяват е, 
че не намират разлика между изследваната група SSc и тези с RA по 
отношение на вътреставен излив и остеофити (58%), докато синовиална 
пролиферация, PD сигнал, ерозии и стеснени ставни междини намират с 
по-голяма честота при пациентите с RA. Установяват положителна 
корелационна зависимост между ултрасонографски установения синовит и 
серумните нива на Ц-реактивния белтък (CRP). Периартикуларни 
калцификати били налични при 12/45 (27%) от пациентите.  

През същата година Generini et al. публикуват доклад, в който 
изследват ултрасонографски гривнени стави с длани и пръсти при 
пациенти със SSc и намират костни ерозии на МКФ и ПИФ стави при 8/15 
пациенти (при 3 от тях установяват синовит, а при 5 от тях – теносиновит). 
Година по-късно Chitale et al. изследват 17 пациента със SSc, които 
съобщават за артралгии, посредством УС и ядрено-магнитен резонанс 
(MRI) (последният само в част от пациентите) в проследяващ период. Най-
често установяваната находка била теносиновит, наблюдаван при 8/17 
(47%) от пациентите на изходната визита, докато след 6-месечно 
проследяване теносиновит бил регистриран при 6/13 от тях). Синовит 
намерили само при един пациент (6%) на изходното изследване и при 3/13 

62 



(23%) при проследяващо изследване. Авторите на това проучване не 
намират ехографски данни за ерозии.  

През 2012г. Elhai et al. изследват ултрасонографски гривнени стави с 
длани и пръсти на 52 SSc-пациенти и 24 RA-пациенти и установяват поне 
една става със синовит при 46% от SSc-пациенти, а PD сигнал е бил налице 
при 57% от тях, без да намират сигнификантна разлика с контролната 
група. И все пак, в контролната RA-група установяват сигнификантно по-
висока степен на PD (по възприетата OMERACT скала 0 – 3). 
Теносиновитът бил с по-малка честота, 27% и 25% за двете групи, 
съответно. Ние установяваме малко по-малка разлика между клиничния и 
ултразвуков метод, което свързваме с активния пропедевтичен метод на 
изследване на ставните структури, който прилагаме [16% (N = 14) синовит, 
докато с ултразвуковия метод процентът е значително по-висок 44% (N = 
37)]. При теносиновит наблюдавахме подобна тенденция – клинично 
установихме при 7% (N = 6) SSc-пациенти, а ултразвуково при 27% (N = 
23). Получените резултати дават основание да се направи заключение, че 
ултразвуковият метод е много по-прецизен от клиничния при диагностика 
на синовит и теносиновит. Ние установяваме ултрасонографски синовит в 
по-висок процент при RA (91%) пациенти отколкото при SSc (44%) 
пациенти. Резултатите отчетени в проучването на Еlhai, Guerini, Bazeli, et 
al. (2012), при което е установен 79% синовит при RA и 46% при SSc-
пациентите, са по-ниски от нашите. Смятаме, че това се дължи на по-
прецизната високофреквентна ултразвукова техника, с която разполагаме. 
Отчитаме, че PD gr. II и III се среща значително по-често (41.2%) при RA 
пациенти, а по-рядко при SSc пациенти (14.7%). Тези резултати напълно 
съвпадат със заключенията на Еlhai, Guerini, Bazeli, et al. (2012), които 
също отчитат значително преобладаване на PD gr. II и III при RA 
извадката. Теносиновит наблюдавахме в статистически по-голям процент 
(44%) при RA отколкото при SSc (27%) пациентите. Тази находка не 
отговаря напълно на резултатите на Еlhai, Guerini, Bazeli, et al. (2012), тъй 
като при тях по-висок процент е установен при SSc пациенти, но трябва да 
се отбележи, че разликата е много малка (2%) и не е от статистическа 
значимост. Важно е също, че тяхното изследване е направено с по-малък 
брой участници (SSc 52 – RA 24), което допълнително обяснява различията 
с настоящите резултати.  

Интересна наша находка, описана и от други автори, е наличието на 
хиперехогенни задебелени сухожилни влагалища (която е обсъждана като 
склеротична) при SSc-група: тази находка не се регистрира при RA-
групата. Както се очаква, мекотъканни калцификати са регистрирани само 
при SSc-пациенти. Резултатите от УС изследване се оказват по-
чувствителни от физикалното изследване. Пациенти със завишени серумни 
нива на CRP > 10 mg/l били с по-голяма честота на синовит/теносиновит и 
позитивен доплер сигнал. Освен това, сигнификантно по-голяма честота на 
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клинично установим синовит е намерена при пациенти със SSc с давност 
на заболяването ≤ 3 години в сравнение с пациентите с по-голяма 
продължителност на заболяването. Авторите намират, че теносиновитът се 
среща с по-гояма честота при пациентите, при които има и сухожилно 
триене при преплъзване (TFRs) и при тези, които имат по-голям брой 
оточни и болезнени стави. Белезите на склерозиращ теносиновит се 
асоциират с TFRs. Освен това, теносиновитът се асоциира с по-висок 
mRSS, наличие на anti-Scl-70 АТ и активно или тежко заболяване.  

Iagnocco et al. публикуват доклад, в който съобщават, че намират 
ултрасонографски вътреставен излив при 7% и 56% в съответно малките 
ставички на ръцете и гривнени стави при 46 пациента със SSc, докато 
синовиална хипертрофия са установили в 3% и 46% съответно за малките 
ставички на ръцете и гривнени стави. PD сигнал намират в 1,7% и 43% 
респективно (и двете находки са сигнификантно по-високи при SSc-
пациенти в сравнение със здравата контрола). Тези резултати показват, че 
заболяването има по-агресивен ход отколкото се очаква, използвайки само 
физикалното изследване. Само 6% от изследваните сухожилия се 
представят с теносиновит (с позитивен PD-сигнал в 29%), но той е бил 
налице при 43,5% от пациентите със SSc. Не са установили 
ултрасонографски статистичеки значими разлики между lcSSc и dcSSc, 
както и между наличието на TFRs и теносиновит или между 
ултрасонографски находки и mRSS, продължителността на заболяването и 
CRP.  

През 2014 год. EUSTAR-групата представя доклад, анализиращ 
голяма база-данни на пациенти със SSc. Представят доказателства, че 
синовитът и TFRs са предиктори за прогресия на SSc. Затова точната 
идентификация на високо-рисковите пациенти именно посредством 
регистрирането на ставното и сухожилно ангажиране, може да ускори 
установяването на прогресията на заболяването. Авторите намират, че 
синовитът и TFRs са едни от най-строгите предиктори на кожната 
прогресия, което директно рефлектира в прогресия на заболяването. 
Пациенти в ранен стадий на заболяването и наличен синовит и TFRs са по-
склонни да развият дифузна кожна форма на SSc, данни които се 
подкрепят и от други учени. Синовитът е предиктор за дигитални 
улцерации и намалена левокамерната фракция на изтласкване, а TFRs – за 
склеродерма-ренални кризи.  

Ретроспективен анализ на Scleroderma Clinical Trials Consortium Study 
върху 5180 пациенти със SSc от 9 центъра в САЩ, Австралия, Канада, 
Англия, Италия и Мексико, представят резултати показващи, че почти ¼ 
от пациентите (24,4%) със SSc имат калциноза. Това са по-възрастни 
пациенти, по-често жени, имат по-голяма давност на заболяването от 
първите не-Рейно симптоми. Учените установяват, че при пациентите с 
калцификати има и повече дигитални улцерации (DUs) (65,5%) в 

64 



сравнение с тези без DUs (34,3%), телеангиектазии (88,3% към 64,6%), 
акроостеолиза (26,7% към 9,4%), сърдечно засягане (18,1% към 12,5%), 
пулмонална хипертония (16,4% към 13,8%), артрит (29,9% към 26,7%). 
Остеопорозата е по-честа при пациентите с калциноза (22,8% към 2,8%, p < 
0.0001). Посредством мултивариационен анализ се установява, че най-
строгата асоциация с калциноза имат DUs (OR 3.7, 95%Cl 2.6 – 5.3, p < 
0,0001) и остеопороза (OR 3.9, 95%Cl 2.1 – 7.4, p < 0,0001).  

Фокусирайки се върху сухожилните промени и в опит да дадат 
отговор на въпросите, свързани с TFRs, Cuomo et al. изследват 55 SSc-
пациенти и 30 здрави контроли, извършвайки УС на МКФ зона 
(екстензорни и флексорни сухожилия), гривнена става (екстензорни и 
флексорни сухожилия), коляно (пателарно сухожилие) и глезенна област 
(предна, задна, медиална и латерална група сухожилия), както и измерване 
на дебелината на ретинакулумите. Те намират теносиновит/тендинит при 
21 пациенти. Ретинакулумите се представят с хиперехогенни белези в 
сравнение със съседно разположените сухожилия при SSc-група, но са 
хипоехогенни при здравата контролна група.  

Друг доклад, фокусиран върху TFR, с колектив Stoenoiu et al., дават 
различна интерпретация на TFR. Те откриват връзка между наличието на 
дълбоки съединителнотъканни инфилтрати и TFRs. Освен това намират 
теносиновит при пациенти с dcSSc с по-голяма честота в областта на 
глезена, когато е налице TFR, в сравнение със случаите, когато няма TFR, 
но без статистически значима разлика (вероятно поради малкия брой 
пациенти в извадката – 15 болни); синовит е налице при около 50% от 
пациентите. Авторите не установяват връзка между наличието на TFR и 
задебеляването на ретинакулумите. Те откриват извънсухожилни 
подкожни мекотъканни инфилтрати при пациентите с TFR в областта на 
глезенната става (и само при един без TFR), и предлагат терминът tendon 
friction rub да се замени с tissue friction rub. Приемат хипотезата, че TFRs 
може да се окаже сурогатен маркер за дифузно въвличане на дълбоко 
разположената съединителна тъкан, което се асоциира с вероятно 
ангажиране на вътрешните органи. TFR е високо специфичен за 
склеродерма с дифузно кожно засягане, който е ранен белег и показател за 
активност на заболяването. Наличието му корелира с по-тежко кожно 
задебеляване, по-често сърдечно и бъбречно включване и намалена 
преживяемост.  

Въпреки, че предходни проучвания и анализи съобщават, че 
теносиновитът и TFR имат тенденция да се регистрират при един и същ 
пациент, ние установяваме, че това са два отделни и последователно 
протичащи процеса в зависимост от стадия на заболяването, представят се 
с различни патологични и клинични характеристики. В подкрепа на това са 
получените данни от анализите на резултатите от УС, които показват, че 
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сухожилното засягане е резултат по-скоро на фиброзната компонента, 
отколкото на възпалителните процеси, за разлика от теносиновита.  

Друг изследван аспект посредством УС е наличието на синдром на 
карпалния тунел (CTS) при безсимптомни пациенти със SSc. Bandinelli et 
al. изследват 64 пациента със SSc и ги сравняват с 30 здрави контроли, на 
които измерват н.медианус (cross-sectional area – MNA, transverse – MNT, 
anteroposterior – MNAP) проксимално на нивото на входа в карпалния 
тунел посредством напречен скен. Намерени са статистически значими 
разлики между двете изследвани групи. Авторите стигат до извода, че CTS 
може да е налице по време на всяка фаза на болестта, не корелира с 
клиничните симптоми и с давността на заболяването.  

Основно средство за оценка на въвличането на кожата при SSc е 
mRSS. Той е възприет от международните изследователски центрове за 
проучване на SSc предимно за добиване на сведения относно кожната 
дебелина. mRSS е лесно приложим и евтин метод, който може да бъде 
извършен при леглото на болния, но отнема на изследващия значителна 
част от времето за преглед. Въпреки, че методът е възприет и въведен, 
както в рутинната практира, така и за клинични изпитвания, през 
последните години все повече се дискутира въпросът за недостатъчната му 
сензитивност. mRSS цели да изследва задебеляването и уплътняването на 
кожата, а в действителност не е ясно, как тази техника е в състояние да 
отдиференцира кожната дебелина от останалите характерни за 
склеродермата кожни промени, включително твърдостта, стегнатостта и 
опънатостта. Освен това не може да бъде разграничено в резултат на какво 
е кожното задебеляване – резултат на фиброза, оток или възпаление. 
Ограничението на приложението на mRSS идва от факта, че е субективно 
изследване. Затова въведеният от нас за първи път в България 
ултрасонографски mRSS (mRUSS) се явява обективна оценка на кожното 
засягане, особено в ранната оточна фаза, която е най-важна за диагнозата 
на заболяването.  

Ролята на УС за оценка на кожата е публикувано за първи път през 
1979 г. от Alexander и Miller, които измерват кожната дебелина с 
трансдюсер с честота 15 MHz. С разработването и навлизането в 
практиката на трансдюсери с много висока честота (20 MHz и повече), 
които са препоръчителни за ясното разграничаване на епидермис, дерма и 
подкожна мастна тъкан, става възможно не само определянето на 
дебелината, а също така и качествена оценка. При пациентите със SSc с 
малка давност на заболяването, редица студия доказват ролята на УС в 
улавянето на ранната фаза на заболяването, което предшества палпаторно 
доловимото кожно въвличане (УС може да идентифицира „много ранните 
пациенти” с дифузно кожно засягане). Също така има и редица съобщения 
във връзка с ултрасонографските кожни находки при dcSSc и lcSSc. 
Hesselstrand et al. установяват, че при пациенти с малка давност на 
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заболяването, УС с високочестотен трансдюсер може да отличи оточната 
фаза на SSc на фона на различните кожни дебелини. Ние също 
установихме, че групата dcSSc се характеризира с най-голяма дебелина на 
кожата както средно аритметично, така и за всяка една анатомична област. 
Втора по дебелина е групата lcSSc, а контролната група има най-ниски 
нива на кожна дебелина. Това наблюдение подкрепя заключенията и на 
Sedky, Fawzym Bakim El Eishi & El Bohy (2012), които твърдят, че с 
увеличаване на продължителността на болестта се наблюдава намаляване 
на кожната дебелина, най-вече на пръста, ръката, предмишницата и 
гръдния кош. Нашите резултати потвърждават горе упоменатите като 
добавят подобна тенденция и при измерванията за крак.  

Тези доклади обаче показват липса на хомогенност (в т.ч. много 
различни честоти на използваните трансдюсери, вариращи от 10 до 32 
MHz; противоречивост относно дълбочината на изследване на кожата).  

Аkesson et al. провеждат лонгитудинално проучване (използвайки 
трансдюсер с честота 20 MHz) върху 16 пациента (8 с dcSSc и 8 с limited 
cSSc), показвайки задебеляване и намалена ехогенност на дермата на 
склеротична кожа през ранната фаза на заболяването. Степента на 
задебеляване на кожата има тенденция да намалява с времето и на 4-тата 
година от заболяването, кожната дебелина била сигнификантно 
редуцирана по предмишниците и гърдите, а ехогенността увеличена по 
гърба на дланите. Авторите заключават, че УС изглежда е добра 
неинвазивна техника за мониториране на прогресията на заболяването. 
Сходни резултати са подтвърдени неотдавна от Sedky et al. и Kaloudi et al., 
показвайки корелационна зависимост с mRSS. Последните автори 
споделят и подобни на нашите резултати относно установената връзка 
между кожна дебелина и фаза на заболяването, която може да се изрази по-
следния начин: оточна фаза > фиброзна фаза > атрофична фаза.  

В сравнение със стойностите публикувани в труда на Sedky, Fawzym 
Bakim El Eishi & El Bohy (2012), които варират в зоната на ниски 
положителни корелации (.30 до .50), нашите резултати показват много по-
високи коефициенти. Може би е свързано с по-голямата бройка пациенти с 
ранна форма на заболяването.  

Ние смятаме, че определянето на кожната дебелина има своето 
значение и място в ранните етапи на еволюцията на заболяването, когато 
тя сигнификантно се увеличава. С напредване на заболяването, кожната 
дебелина намалява и промените стават несигнификантни за отделните 
фази.  

Соноеластографията е нова техника, която съчетава в себе си УС и 
еластография и се прилага за оценка на кожната еластичност. Това е 
образна методика, която позволява неинвазивна визуализация на 
еластичните качества на изследваните тъкани, осигуряваща цветна карта, 
надграждаща В-Mode УС, измервайки тъканните деформации като отговор 
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на външно приложена сила. Деформациите са по-малки при по-малко 
еластични и по-твърди и плътни тъкани в сравнение с еластични, меки 
тъкани. Базира се на сравняването на УС вълни преди и след приложената 
лека компресия с трансдюсера, използвайки “free hand” техника.  

Няколко доклада демонстрират способността на този нов подход да 
разграничи промените в дермата при SSc от кожата на здрави субекти. 
Еластографията показва хомогенна синя зона, кореспондираща с дермата 
при B-Mode УС образ при SSc-пациенти, докато превалирането на зелен 
цвят със спорадични участъци от светло-синьо се наблюдава при здрави 
индивиди. Образните промени, които се наблюдават при пациентите със 
SSc, показват редуциране на разтегливостта на дермата, което е резултат 
на загуба на еластичност. Авторите се опитват да изследват кожата на 
фалангите, но резултатите не са обнадеждаващи, поради получаване на 
много вариабилни резултати, вероятно поради факта, че дермата е 
прекалено тънка в тези зони и заради хиперрефлективността на 
подлежащата кост.  

Di Geso et al. изследват ролята и надеждността на еластографията при 
измерването на кожната дебелина в зоната на пръста (2-ри пръст на 
доминантната ръка дорзално на ниво проксимална и средна фаланга) и е 
установена много висока корелация между кожна дебелина, изследвана с 
Gray scale и еластография (rho = 0.99). Iagnocco et al. извършват 
еластографското изследване на ниво воларен аспект на средната част на 
предмишницата и върху пръстите на доминантната ръка. Установяват 
вариабилни резултати, когато провеждат изследването върху фалангите и 
стигат до заключението, че еластографията може да се извършва на това 
ниво, само когато кожата е значително задебелена и хиперрефлективността 
на подлежащата кост е минимална.  

Ние извършихме еластографска оценка на изследваните пациенти на 
ниво предмишница както на воларната, така и на дорзалната част и на 
средна фаланга на трети пръст на доминантната ръка. Смятаме, че 
еластографската оценка на ниво фаланги е неинформативна, много 
вариабилна предвид близко разположената подлежаща кост и 
ограничената площ за извършването ѝ. Въведохме някои нови техники при 
извършване на УС на кожната дебелина и еластография: Дорзалните 
участъци от изследваните структури се изобразяват по правило с по-малка 
еластичност на еластограмата в сравнение с воларните, независимо от 
кожната дебелина. Нашето мнение е, че еластографията може би има място 
в много ранната фаза в еволюцията на заболяването, още преди 
характерните клинични прояви, когато имаме клинични данни за феномен 
на Рейно и puffy fingers. При извършване на еластография, не трябва да се 
вижда подлежащият костен прозорец. Задължително е да се извършва с 
голямо количество гел под трансдюсера, защото с малко гел една 
структура се изобразява в синьо, с много гел същата структура ще се 
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изобрази като такава с по-голяма еластичност, т.е. в зелено до червено. 
Ограничението на еластографията идва от факта, че тя изследва разликата 
в еластичността между две съседни структури с различна еластичност и ги 
сравнява помежду им.  

Приложението на УС в изследването на белодробната фиброза при 
пациенти със SSc все още е обект на проучвания, но вече редица 
публикувани доклади демонстрират положителната корелационна 
зависимост между УС и компютърната томография с висока резолюция 
(HRCT) независимо от честотата на трансдюсера и съответните протоколи 
на изследване.  

Давайки такива резултати, УС се явява възможна алтернатива на 
HRCT в процеса на скрининг, както и при проследяването на такива 
пациенти.  

Ние установяваме високата линейна зависимост между HRCT 
стойности (score) и LUS В-линии (В-lines). Намерихме и ясно очертана 
линейна зависимост, тъй като отделните стойности са около регресионната 
линия. Високата стойност на корелация между HRCT-score и LUS В-lines, 
отчетена в нашето изледването, потвърждава резултата от подобен анализ 
в проучването на Gigante, Fanelli, Lucci, et al (2015). 

Colour Doppler УС се прилага за визуализиране и определяне на 
степента на настъпилите промени във васкуларизацията на нокътното ложе 
като резултат на вазодилататорната терапия при пациенти със СЗСТ 
(основно пациенти със SSc), както и да проучва и изследва феномена на 
Рейно или акроцианоза.  

Смятаме, че всеки инструментален метод самостоятелно не дава 
пълна информация за състоянието на кожата. За клиничната практика от 
голямо значение е комплексната интерпретация на резултатите от 
еластографията и кожната дебелина. Необходимо е изработване на 
алгоритъм за изследване на кожата, който да включва съвкупност от 
образни биомаркери.  
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6. ИЗВОДИ 

1. Кожната дебелина при пациенти със SSc, оценена сонографски, е по-
голяма спрямо здравите контроли. Съществува статистически значима 
корелация между mRSS и кожната дебелина оценена сонографски.  

2. Групата dcSSc се характеризира с най-голяма УС кожна дебелина, 
след нея е групата lcSSc, а здравите контроли имат най-ниски 
стойности. Най-високи стойности на кожната дебелина са установени 
при пациентите в много ранен стадий, следвани от ранния, а най-
ниските са наблюдавани в късния стадий. Статистически значимо 
снижаване на кожната дебелина се наблюдава в посока оточна → 
атрофична фаза. 

3. Висок ефект се наблюдава при груповите съпоставяния за гръден кош 
и ръка, а среден ефект е отчетен при пръст, предмишница и крак. 
Междугрупови различия с най-голям ефект сe наблюдават при гръден 
кош. 

4. Съществува линейна зависимост между еластографските находки и 
трите фази на заболяването. В оточната фаза преобладава по-мека 
кожа със сравнително запазена еластичност, във фиброзната и 
атрофичната фаза нараства плътността и намалява еластичността. 

5. Засягането на ставите е често при SSc, но е клинически недооценено. 
С ултразвуковия метод са установени значително повече случаи на 
синовит и теносиновит отколкото с физикалното изследване. 

6. УС находки при SSc са със специфични отлики от тези при РА. 
Синовитът при SSc (предимно GS синовит) се характеризира с лек 
възпалителен процес (Power Doppler Grade 1) за разлика от синовита 
при РА, където преобладава Power Doppler Grade 2 и 3.   

7. Теносиновит се наблюдават в 27% при SSc пациентите, което е 
сигнификантно по-голямо от здравите контроли, но е сигнификантно 
по-малко от групата на РА. Синовит, теносиновит и TFRs се 
установяват сигнификантно по-често при dcSSc в сравнение с lcSSc, 
при калцификатите съотношението е обратно.  

8. Установихме съществени разлики в типа на засягане на сухожилията 
при двете групи пациенти. При SSc пациентите превалира засягането 
на екстензорните сухожилия, по тип склерозиращ, за разлика от РА 
извадката, където предилекционно засегнати са флексорните 
сухожилия с преобладаващи промени по възпалителен тип с PD 
сигнал. 

9. Намерихме малък процент ерозии при пациентите със SSc (5.88%) и 
разликата е от статистическа значимост в сравнение с РА извадката 
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(29.41%). Карпален тунел съществува в по-голям процент при SSc 
пациентите (15.29%) в сравнение с RA извадката (7%), но разликата 
не е статистическа значима. Карпален тунел се среща в най-висок 
процент в ранния стадий на SSc. 

10. УС има висока диагностична стойност за установяване на 
мекотъканни калцификати при SSc пациенти (еквивалентно на 
рентгенографията). Калцификатите преобладават в значително по-
голям процент при SSc пациенти (25.88%) в сравнение с RA (11.76%) 
и се наблюдават само в късния стадий. Предилекционно място при 
SSc са меките тъкани и сухожилията (докато при РА са предимно в 
ставите). 

11. При LUS се установява статистически значима разлика по отношение 
на В-линиите между SSc пациентите и здравите контроли. При 
изследване за ILD при SSc пациенти не се установи статистически 
значима разлика между LUS и HRCТ, което не може да се подтвърди 
за Ро изследване. Сензитивността и специфичността на LUS се 
доближават до тези на HRCT. 

12. Съществува строга корелация между кожната дебелина, измерена в 
пет анатомични области и общия брой В-линии от LUS при пациенти 
с dcSSc. 
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7. ПРИНОСИ 

А. Приноси с оригинален характер  
1. Оценени са диагностичните възможности на няколко съвременни УС 

техники за усъвършенстване на диагностичния процес и възможности 
за установяване на ранното органно ангажиране при SSc.   

2. За първи път в България са определени стандарти за нормална кожна 
дебелина и ехогенност на българската популация.  

3. За първи път в България са описани разликите в УС определяне на 
кожната дебелина и ехогенност при пациенти в ранната, оточна фаза 
на SSc, както и при пациенти в късните фази на заболяването.   

4. За първи път в България (и едни от първите в Европа) е използвана 
еластографска оценка на кожата при здрави контроли.  

5. Създадена е пет-степенна скала за степенуване на плътността и 
еластичността на кожата. Оценени са диагностичните възможности на 
тази нова методика за измерване на еластографските промени на 
кожата през различните фази на заболяването.  

6. За първи път в България е предложен математически модел (скор) 
mRUSS за обективна оценка на количествените промени, които 
настъпват в кожата на пациенти със SSc.  

7. За първи път в България е извършена УС оценка на ставното и 
периставно засягане при пациенти със SSc.  

8. Предлага се LUS като нов скринингов метод за оценка на 
белодробното включване при SSc.  

9. Предлага се на ревматологичната общост в България алгоритъм за 
използване на образните техники за оценка на най-ранните УС 
промени в кожата, ставите и белия дроб с цел подобряване на ранната 
диагностика на SSc.  

10. Установихме взаимовръзка между нарастването на кожната дебелина 
при ранна dcSSc със степента на засягане на белия дроб, оценен 
посредством LUS.  

Б. Приноси с научно-приложен характер 
1. Усъвършенствана е техниката на еластографията и са предложени 

подобрения по отношение на акустичния прозорец, както и препоръки 
за отпадане на извършването ѝ върху средна фаланга.   

2. Предложени са промени в местата на оценка на кожната дебелина с 
цел обединяване на резултатите с еластографията в общ алгоритъм.  
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В. Приноси с потвърдителен характер  
1.  УС е надежден метод за оценка на ставното включване при SSc.  
2.  УС е надежден метод за оценка на кожното ангажиране при SSc. 
3.  УС е надежден метод за оценка на белодробното засягане при SSc. 
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