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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Остеоартрозата е заболяване, което обхваща голям процент от населението след 50 

годишна възраст. Тя е с осезаем ръст на заболеваемостта през последните десетилетия 

не само поради увеличената продължителност на живота. Засягат се както големи, така 

и малки стави, водещи до разнообразнa по тежест клинична картина. 

Най-голям медицински интерес представлява засягането на носещите стави 

(тазобедрени и коленни) поради разходите, свързани с тяхното лечение и високия 

процент на инвалидизация. 

През последното десетилетие разбирането, че заболяването се дължи на естествен 

процес, свързан с механично натоварване и наднормено тегло, започна да губи своята 

тежест. Вниманието се насочи към голям брой молекули с важни ефекти за развитие и 

прогрес на болестта. Установи се участието на различни възпалителни цитокини, както 

и нарушеният им баланс с анаболните медиатори. Все по-често се говори за генетична 

предиспозиция, ролята на костта като орган, потискане на възстановителните процеси в 

самата става, участие на имунната система. Новостите в патогенезата на заболяването 

дават поле за разработка на нови терапевтични средства.  

Към одобрените фармакологични методи за лечение се препоръчва приложението 

на: локални средства - с временен ефект, прием на системни медикаменти - с изразени 

странични реакции, апликация на вътреставни кортикостероиди - с риск от настъпване 

на странични ефекти. Липсват модифициращи болестта медикаменти. Промяната в 

разбирането на етиологията и патогенезата, свързана с артрозния процес, даде 

възможност за разработване на някои нови медикамента като Танезумаб и 

серотонинови рецепторни инхибитори.  

През последните години се увеличава броят на изследванията в опит за търсене и 

прилагане на препарати, които спирaт или забавят появата или прогреса на болестта. 

Към тази нова група препарати влизат така наречените антиейджинг препарати. Към 

тях се отнасят тромбоцит богатата плазма, автоложен серум, мезенхимни стволови 

клетки. 

Научният труд разглежда лечението с тромбоцит богата плазма, факторите, 

оказващи влияние върху крайния ефект и безопасността на продукта.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

1. ЦЕЛ 

 

Да се оцени ефекта от терапията, както и наблюдаваните нежелани събития от 

лечението с тромбоцит богата плазма (ТБП) при първична остеоартроза на колянна 

става спрямо други методи - хиалуронова киселина (ХК) и кортикостероиди (КС), 

приложени интраартикуларно. 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

2.1. Да се определи ефекта от лечението с ТБП на първична остеоартроза, сравнена с 

група пациенти, лекувани с хиалуронова киселина, кортикостероиди и плацебо. 

2.2. Да се отчетат наблюдаваните нежелани събития след терапията с изпитвания 

медикамент и тези от контролните групи. 

2.3. Да се установи влиянието на възрастта на пациентите за изхода от проведеното 

лечение с ТБП. 

2.4. Да се определи значението на рентгенографската степен на засегнатото коляно за 

крайния резултат от лечението с ТБП.  

2.5. Да се анализира влиянието на давността на оплакванията относно изхода от 

лечението с ТБП. 

2.6. Да се установят с помощта на ехография настъпилите промени в ставните тъкани 

след лечение с ТБП. 
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III. ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ 

1. Дизайн на проучването  

    Нерандомизирано, проспективно, обсервационно, единично заслепено, едноцентрово 

проучване при българска популация с първична остеоартроза на колянна става. 

 

2. Подбор на пациентите в изпитваната и контролните групи 

    Скринираните за участие в проучването мъже и жени са набирани от пациенти,  

хоспитализирани в Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Каспела”- Пловдив, както 

и насочвани от специалисти-ревматолози от пловдивски регион в периода на  

изследването. 

    В проучването са включени общо 120 пациенти, лекувани с интраартикуларни 

апликации разпределени в четири групи. Характеристиките на отделните групи са 

представени на Таблица 1. 

Таблица 1. Изходни характеристики на анализираните пациенти  
Величини TБП 

(N=37) 
ХК 

(N=30) 
КС 

(N=32) 
Плацебо 
(N=21) 

 

p-value 

Възраст 
±SD 

68.50 
(±7.91) 

64.40 
(±12.69) 

67.47 
(± 8.51) 

65.20 
(±7.97) 

                 0.79 

Пол 
ЖЕНИ N(%) 

 
МЪЖЕ N(%) 

 

33 
(89%) 

 

26 
(87%) 

29 
(90%) 

18 
(86%) 

 
 

                  0.65 
 
 
 

4 
(11%) 

 

4 
(12%) 

3 
(10%) 

 

3 
(14%) 

BMI 
±SD 

30.05 
(±4.90) 

31.04 
(±5.84) 

29.46 
(±3.93) 

28.24 
(±4.10) 

0.60 

Давност на 
оплакванията 

±SD 

5.36 
(±3.64) 

5.13 
(±3.11) 

4.95 
(±3.30) 

4.80 
(±3.50) 

0.57 

Засегнато коляно 
ДЯСНО N(%) 

 
 ЛЯВО N(%) 

22 
(59%) 

 

16 
(53%) 

18 
(56%) 

12 
(57%) 

 
 

0.80 
15 

(41%) 
 

14 
(47%) 

14 
(44%) 

9 
(43%) 

Рентгенографска 
степен 

II K-L∗ N(%) 
III K-L N(%) 

 
 

13 
(35%) 

 

14 
(47%) 

18 
(56%) 

13 
(61%) 

 
 

0.23 
24 

(64%) 
 

16 
(53%) 

 

14 
(44%) 

8 
(38%) 

 = средноаритметична стойност; N = брой пациенти; SD = стандарно отклонение; р-статистическа значимост с 

граница <0.05 ∗K-L- Kellgren & Lawrence scale 

      За целите на сравнителния анализ е подбрана група от пациенти със сходна 

възрастова, етническа принадлежност, пол, индекс на телесна маса, давност на 



8 

оплакванията, рентгенографска степен без сигнификантна разлика във величините 

между изследваните групи. 

     Изследването отговаря на стандарта и критериите на научност и етичност. Одобрено  

е от Комисията по Научна етика към Съвета по научно-изследователска дейност при 

Медицински Университет–Пловдив. Дисертационния труд е разгледан от КНЕ /пр. 

№2/05.03.2015 г./ и одобрен със "Становище на КНЕ, МУ-Пловдив"  с изх. № Р - 

965/15.04.2015 г. 

     Проведените по протокола прегледи и изследванията на всички участници в 

изпитването са направени при включването им след предварително разясняване на 

проекта с „Информационен лист за пациента” и след подписване на “Информирано 

съгласие за участие”. Всички те отговарят и изпълняват критериите за подбор на 

пациентите в таргетната и контролните групи. 

 

3. Критерии за подбор на пациентите 

   3.1. Включващи критерии:  

• Подписано информирано съгласие 

• Наличие на остеоартроза на колянна става, според критериите за диагноза на АСR 

1986 г.  

• II, III рентгенологичен стадий по Клегрен-Лоренс 

• ПКК в норма 

• СУЕ в норма 

• ЦРП в норма 

• Пикочна киселина в норма 

 

   3.2. Изключващи критерии: 

• IV рентгенологичен стадий по Келгрен –Лорънс 

• Патологични отклонения в броя на тромбоцитите, както и наличие на хематологични 

заболявания 

• Антикоагулантна и антиагрегантна терапия 

• Употреба на НСПВС-по-малко от 5 дни преди начало на апликациите, 7 дни след края 

на апликациите 

• Патологични отклонения във възпалителните показатели, както и наличие на  

възпалително ставно заболяване 
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• Пациенти с предишни травми (фрактури) в областта на колянна става, луксации,  

артроскопии  в рамките на една година преди изследването. Генопластика 

• Пациенти с предишна апликация на хиалуронова киселина до преди 12 месеца или 

системни/локални кортикостероиди до преди 3 месеца 

• Аксиална девиация - варусна > 5 гр, валгусна > 5 гр 

• Остеоартроза на тазобедрена става 

• Сърдечна недостатъчност III, IV ФК 

• Инфекции 

• Диабет 

• Кристални артропатии 

 

4. Място на провеждане на изследването 

Клиника по ревматология към УМБАЛ „Каспела” – Пловдив. 

 

5. Характеристика на проведените изследвания и манипулации 

5.1. Клинични методи 

          5.1.1. Анамнеза и физикално изследване 

Снетата анамнеза включва подробни данни за имена, възраст, оплаквания от страна на 

засегнатата става, давност на оплакванията, предхождащи травми, опеарции в засегната 

става, приемана терапия до момента, методи на досегашно лечение, придружаващи 

заболявани и придружаващи медикаменти. Пристъпи се към физикално изследване 

според клиничната практика. Измериха се ръст и тегло и се калкулира BMI. 

5.2. Въпросници за оценка 

Всички изброени въпросници са предоставени на пациента преди лечение, на първи, 

шести и дванадесети месец след терапия. Те са оценени преди извършване на всякакви 

манипулации, като не са предоставяни отговорите от предходни визити. 

 Numeric rating scale (NRS) 

Разработена от McCaffery и сътр през 1989г. NRS скалата служи и е подходяща за 

измерване на интензивността на болката при възрастни. Въпреки, че съществуват 

много вариации, най-често се използва NRS-11, използвана в изпитването. 

  Алгофункционален тест на Lequesne  

Тестът е разработен за оценка на тежеста на колянната остеоартроза. Използва се за 

оценка на ефективността от приложена терапевтична интервенция. Включва няколко 



10 

секции: а) болка и дискомфорт; б) максимално разстояние, което може да се измине с 

ходене; с) ежедневни дейности. 

 Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) 

WOMAC 3.1 LK с Ликертова скала е широко използван, стандартизиран въпросник за 

оценка на пациентите с остеоартроза. Разработен от Western 

Ontario and McMaster Universities през 1982 г. Представлява въпросник от 24 въпроса, 

разпределени в три отделни секции: 

    а) пет въпроса, измерващи болка (с минимален резултат 0 и максимален резултат 20) 

    б) два въпроса за оценка на сковаността в ставата (минимален резултат 0, 

максимален резултат 8) 

    с) седемнадесет въпроса за оценка на фунция в ежедневието (минимален 0, 

максимален резултат 68)  

5.3. Лабораторни методи 

Утвърдени серологични маркери не са налични за проследяване на появата или 

прогресията на KОА. За целите на клиничното изпитване се изследваха: 

хематологични, биохимични и острофазови показатели - СУЕ, CRP. 

При евакуиране на ставен пунктат, същият се изпрати за анализ за потвърждаване на 

дегенеративния произход чрез светлинен микроскоп (10х40;10х100). 

5.4. Инструментални методи 

 5.4.1. Конвенционална рентгенография 

Конвенционалната рентгенография е златен стандарт в диагностицирането на КОА. 

Показва стесняването на ставните междини, маргиналните остеофити, субхондралните 

костни кисти и остеосклерозата. Използвахме скалата на Кellgren-Lawrence (1957г) за 

определяне на наличието и тежестта на колянната ОА. 

 5.4.2. Ултрасонография (УС) за оценка на коленни стави 

 На всички пациенти беше извършена ехография на засегнатата става преди лечение, на 

шести и дванадесети месец от изследването. УС се извърши в Клиниката по 

ревматология към УМБАЛ “Каспела” с апарат MyLab ESOATE с наличен 

високочестотен линеарен трансдюсер 7,5-12 Hz. Позицията на пациента: легнал по гръб 

с изпънат крак, легнал по гръб с максимално флектирана колянна става. Позиции на 

трансдюсера: супрапателарен лонгитудинален скен, латерален и медиален 

лонгитудинален скен при изпънат крак, трансверзален супрапателарен скен при 

максимална флаксия в коляното. Оценени бяха структурите както следва: Вътреставен 

излив – 0-не е наличен, 1-наличен; Синовиална хипертрофия – 0-не е налична, 1-

https://en.wikipedia.org/wiki/The_University_of_Western_Ontario
https://en.wikipedia.org/wiki/The_University_of_Western_Ontario
https://en.wikipedia.org/wiki/McMaster_University
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налична; Ставен хрущял - 0-нормална находка, 2-Замъгляване, загуба на резките ръбове 

и неравност по горния и долен ръб на хрущяла (Фигура 1), 3-Загуба на хомогенността 

и анехогенността, 4 - Фокално или дифузно изтъняване; Остеофити - 0-нормална 

находка, 1-малки протрузии, 2-големи протрузии, 3-много големи протрузии 

(Фигура 2).  

 
Фигура 1. Преден трансверзален скен на супрапателарната област при максимално 

флектирано коляно. Налично е замъгляване, загуба на резките ръбове и неравност по 

горния и долен ръб на хрущяла 

 

 
Фигура 2. Лонгитудинален латерален скен на коляно. Налични са много големи 
остеофити 
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5.5. Интраартикуларни апликации 

Приложиха се трикратно през седмичен интервал. Достъп до ставата - латерален 

супрапателарен достъп. 

           5.5.1. Група 1 лекувана с тромбоцит богата плазма (ТБП) - пациентите в 

изпитваната група са лекувани с тромбоцит чиста богата плазма (липсват левкоцити) 

чрез венепункция на 60 мл кръв, необходима за целия курс на лечение (3 поредни 

седмици). Всяка седмица 20 мл кръв се изтеглят в предварително напълнена с 3 мл 

натриев цитрат спринцовка. Тя е свързана към затворената система на кита - SW-PRP, 

SAEWON, Корея. След взимане на кръвта, китът се центрофугира двукратно до 

получаването на ТБП в количество около 2-3 мл. Не се използва допълнителен 

активатор.  

              
Фигура 3. Китове след първо (а) и второ (б) центрофугиране и центрофуга (в). 

         5.5.2. Група 2, лекувани с Натриев хиалуронат 20 mg/2 ml.          

         5.5.3. Група 3, лекувани с кортикостероид - Дипрофос 7 mg/1 ml на ден 0. На 

седмица 1 и седмица 2 те получиха апликация с физиологичен разтвор. 

         5.5.4 Група 4, лекувани с три апликации с физиологичен разтвор през седмичен 

интервал.  

Всички пациенти след апликация на препаратите са почивали 30 мин. Дадени са 

напътствия за хигиена в дома и отразяване на настъпилите нежелани реакции и приема 

на нестероидни противовъзпалителни средства. 

5.6. Статичстически методи 

Поради естеството на данните, които не отговарят на изискванията за параметрични 

тестове се използваха непараметрични такива. 

• Дескриптивен анализ: 1) за продължителни величини - в табличен вид е 

представено честотното разпределение на разглежданите признаци (N), средна 
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аритметична ( ), стандартно отклонение (SD); 2) за дихотомните величини – брой 

(N) и процент (%). 

• Графичен анализ - за визуализация на получените резултати. 

• Тест на Крушкел-Уолис (Kruskal –Wallis) - за установяване на хомогенността на 

групите по отношение на променливите, като така се гарантира валидността на 

отчетените резултати.  

• Постхок (post hoc) тестове, когато резултатите от теста на Крушкел-Уолис 

показват статистическа значимост (p<0.05), са проведени  съпоставяния по двойки 

чрез множествени сравнения, за да се отчете точно кои групи са значително 

различни.  

• Тест на Фридман (Freidman), при който се съпоставят повече от две измерения в 

рамките на една и съща точка от време и когато данните са кодирани по 

ординална скала и/или  не отговарят на условията за нормалност на дисперсиите. 

• Тест на Уилкоксън (Wilcoxon), когато се установи зависимост от теста на 

Фридман, при сравняване на свързани двойки. 

• Тест за независими извадки (Independent sample T test) съпоставя данни на две 

извадки по продължителни скали. 

• Тест на Ман-Уитни У (Mann-Whitney U test) за съпоставяне на две независими 

извадки. 

• Пропорционален анализ -  χ2 (Chi square) за съпоставяне на пропорции. 

• Корелационен анализ на Спирмън (Spearman) в случаите, когато променливите са 

рангово скалирани или са количествени, но имат ненормално разпределение. 

Отчита се стойността на Rho и степен на корелация спрямо референтните 

стойности на Коен. Слаба корелация се отчита при стойност до 0,30 а умерена, 

когато стойността е между 0.30 - 0.50. 

• Кронбах алфа (Cronbach’s Alpha) е изследване на вътрешното постоянство в 

група, коефициент за надежност. 

     Всички извършени статистически анализи са двустранни, т.е., с двустранна 

критична зона за проверка на сложни алтернативни хипотези. Статистическата 

значимост на резултатите  се считаше за достоверна при р<0.05. Всички статистически 

анализи бяха извършени с помощта на софтуерната програма  SPSS 24 IBM, 2015. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ 

1. Ефект от лечението с тромбоцит богата плазма 

1.1. Ефект от лечението с ТБП спрямо други методи на лечение: хиалуронова 

киселина, кортикостероиди и плацебо, приложени интраартикуларно. 

  Ефектът от лечението с ТБП е отчетен с помощта на три въпросника WOMAC, 

Lequesne и VAS, които са предоставени на пациентите преди всички манипулации към 

съответната визита, без да се показват резултатите от предходните визити. Четирите 

пациентски групи бяха съпоставими в началото на изследването, представено на 

Таблица 1, като нямаха статистически значими разлики по отношение на: възраст, 

разпределение по пол, давност на оплакванията, BMI, рентгенографски стадий, 

засегнато коляно, което позволи да се направят заключения без тяхното влияние върху 

резултатите. 

 

1.1.1 Резултати oт въпросниците WOMAC, Lequesne и VAS за съпоставяне на 

групите (ХК, КС, ТБП, плацебо) на базово ниво, преди започване на лечението.  

Основните симптоми на остеоартрозата на колянна става – болка, скованост и 

нарушена функция са параметритe, с които се проследи ефекта от приложената терапия 

в нашето изследване. Първият сектор на въпросника WOMAC, оценяващ  болката, за 

групата лекувана с ХК е със средна стойност 9,56, по-висока стойност откриваме за КС 

група - 10,38, за ТБП – 9,62, а за плацебо групата - 9,50. Изходните резултати за 

скованост от WOMAC за четирите изследвани групи са както следва: ХК – 3,56, КС – 

4,41, ТБП – 3,92, Плацебо – 4,05. Отново по-висока средна стойност отчетохме при 

групата, започнала лечение с КС. При оценката на функцията от WOMAC, отчетените 

изходни стойности са както следва: КХ – 36,26, КС – 38,13, ТБП – 37,03 и Плацебо - 

34.15. Между изследваните групи на изходно ниво съществуваха минимални разлики в 

средните стойности, без да достигат статистическа значимост, р>0.05, представено на  

Таблица 2. Всички изпитвани групи имаха съпоставими изходни стойности според 

въпросника WOMAC. 
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Таблица 2. Групови данни от въпросника WOMAC преди започване на лечението 
Въпросник Група N  SD Среден Ранг 

(Mean Rank) 

χ2 p-value 

WOMAC 

   болка 

   (0 - 20) 

ХК 30 9.56 3.91 47.80  

3.606 

 

0.30 КС 32 10.38 3.07 56.91 

ТБП 37 9.62 3.13 49.58 

Плацебо 21 9.50 2.53 47.49 

 

WOMAC 

скованост 

  (0 – 8)  

ХК 30 3.56 1.52 43.19  

4.477 

 

0.21 КС 32 4.41 1.60 58.31 

ТБП 37 3.95 1.56 50.42 

Плацебо 21 4.05 1.34 51.85 

 

WOMAC 

  функция 

  (0 – 68) 

ХК 30 36.26 11.97 47.39  

4.882 

 

0.18 КС 32 38.13 9.64 55.36 

ТБП 37 37.03 9.98 51.26 

Плацебо 21 34.15 8.25 41.43 

 

 WOMAC 

   oбщо 

   (0 - 96) 

ХК 30 49.37 16.03 46.70  

4.662 

 

0.19 КС 32 51.97 14.19 54.80 

ТБП 37 50.86 13.73 52.19 

Плацебо 21 48.93 12.34 44.18 

Всички съпоставяния показват липса на статистическа значимост, p>0.05. 

   От въпросника Lequesne на изходното ниво получихме оценка за тежестта на 

остеоартрозата на засегнатото коляно - „много тежка” (от пациентите включени към 

групата за лечение с ХК,   - 13.7, с ТБП – 12.65 и с плацебо - 11.54), както и „ексремно 

тежка” (за тези към групата за лечение с КС - 14.10) при изследваните пациенти. 

Получените от нас изходни данни не се различаваха между пациентите от четирите 

терапевтични групи, р=0.55, представено на Таблица 3. 

    Оценката на въпросника VAS при покой на изходното ниво показа при нашите 

изследвани болни „лека” до „умерена” болка със средни стойности: ХК – 3.77, КС – 

4.12, ТБП – 3.78 и плацебо – 3.72, като тези резултати не достигнаха статистически 

значима разлика между групите, р=0.79.  

     При въпросника за оценка на болката (VAS) при движение се отчете „умерено 

силна” болка и при четирите изследвани групи (средни стойности за пациентите 

лекувани с: ХК - 6.22, КС – 6.69, ТБП - 6.33 и плацебо – 6.30) като тези данни не се 

различаваха помежду си, р=0.27. 
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Таблица 3. Групови данни от въпросниците Lequesne и VAS преди прилагане на 

лечението 
Въпросн-ик Група N  SD Среден Ранг 

(Mean Rank) 

χ2 p-value 

Lequesne 

   (0 - 24) 

ХК 30 13.7 3.72 49.94  

4.82 

 

0.55 КС 32 14.10 3.56 57.92 

ТБП 37 12.65 3.07 46.25 

Плацебо 21 11.54 2.19 42.54 

 

     VAS 

    покой 

    (0 - 10) 

ХК 30 3.77 2.59 49.07  

1.025 

 

0.79 КС 32 4.12 2.58 52.73 

ТБП 37 3.78 2.57 49.96 

Плацебо 21 3.72 2.58 47.45 

 

   VAS 

движение  

   (0 – 10) 

ХК 30 6.22 1.68 48.33 

3.85 0.27 
КС 32 6.69 2.04 54.50 

ТБП 37 6.33 1.93 50.04 

Плацебо 21 6.30 1.84 49.05 

Всички съпоставяния показват липса на статистическа значимост, p>0.05. 

      Пациентите от четирите изпитвани групи имаха изходни стойности при оценката на 

въпросниците без разлика помежду си, което позволи последващата им оценка и 

анализ. 

 

1.1.2. Резултати oтносно ефекта от лечението с ТБП, оценен с въпросниците 

WOMAC, Lequesne и VAS, съпоставен с ХК, КС и плацебо един месец след 

започване на лечението. 

        Един месец след терапия в различните терапевтични групи, отчетохме редукция в 

средните стойности на показателите от въпросника WOMAC спрямо изходното ниво. 

Среднaта стойност за пациентите, лекувани с ХК по показателя болка беше 6.52, за 

групата лекувана с КС – 7.22, тези с ТБП – 6.39, и тези с плацебо – 6.45. При 

резултатите от въпросите за скованост също отчетохме редукция спрямо изходното 

ниво: ХК – 2.61, КС – 3.22. ТБП – 2.89 и плацебо – 2.55. Същата тенденция 

наблюдавахме и при въпросите, оценяващи функцията в ежедневието: ХК –  25.65, КС 

–  28.96, ТБП – 25.06 и плацебо – 25.05. 

      Отделните сектори на въпросника WOMAC един месец след терапия не се 

различаваха значимо между четирите групи: WOMAC болка, p=0.64; WOMAC 

скованост, p=0.31; WOMAC функция, p=0.29, WOMAC общо, p=0.32, представено на 
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Таблица 4. На този етап от изследването не се очерта препарат с по-високо ниво на 

повлияване на оплакванията. 

Таблица 4. Груповите данни от въпросника WOMAC един месец след започване на 

лечението 
Въпросник Група N  SD Среден Ранг 

(Mean Rank) 

χ2 p-value 

WOMAC 

   болка 

   (0 - 20) 

ХК 27 6.52 3.14 44.89  

1.661 

 

0.64 КС 27 7.22 2.84 51.07 

ТБП 36 6.39 3.50 43.51 

Плацебо 21 6.45 1.99 44.41 

 

WOMAC 

скованост 

  (0 – 8)  

ХК 27 2.61 1.37 41.09  

3.552 

 

0.31 КС 27 3.22 1.52 51.24 

ТБП 36 2.89 1.83 46.11 

Плацебо 21 2.55 1.33 45.15 

 

WOMAC 

  функция 

  (0 – 68) 

ХК 27 25.65 10.65 45.15  

3.718 

 

0.29 КС 27 28.96 10.18 52.87 

ТБП 36 25.06 11.03 43.63 

Плацебо 21 25.05  9.82 43.05 

 

 WOMAC 

   oбщо 

   (0 - 96) 

ХК 27 34.74 14.19 44.67  

3.444 

 

0.32 КС 27 39.59 13.82 52.69 

ТБП 36 34.33 15.38 43.31 

Плацебо 21 34.04 13.08 42.98 

Всички съпоставяния показват липса на статистическа значимост,  p>0.05. 

    Освен груповите съпоставяния според средни стойности oт въпросника WOMAC, 

изчислихме процента на пациентите с подобрение, равно или по-голямо от 50 % (≥ 

50%) за четирите групи: ТБП, ХК, КС и Плацебо. Процентното подобрение е изчислено 

на основата на базовата стойност (преди започване на лечението) и съответната 

стойност на 1-ви месец от лечението. Средният процент подобрение е както следва: 

ТБП 32%, ХК 19%,  КС 23% и 17% за плацебо групата. Процентните разлики са 

илюстрирани на Фигура 4. По този показател лечението с ТБП показа превъзходство 

спрямо останалите средства.             
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Фигура 4. Процент на пациенти, достигнали висок отговор от терапия на първи месец     

     Пациентите оцениха тежестта на остеоартрозата (Lequesne) в колянна става като 

„тежка” (средна стойност за пациентите лекувани с ХК – 9.17, КС - 10.87, ТБП – 9.66 и 

плацебо – 9.59), но по–ниско ниво спрямо изходното. Между отделните терапевтични 

групи не се отчете значима разлика, р=0.44, на този етап от лечението, представено на 

Таблица 5. 

Таблица 5. Групови данни според въпросниците Lequesne и VAS един месец след 

започване на лечението 
Въпросник Група N  SD Среден Ранг 

(Mean Rank) 

χ2 p-value 

Lequesne 

   (0 - 24) 

ХК 27 9.17 4.04 41.50  

2.681 

 

0.44 КС 27 10.87 3.68 52.28 

ТБП 36 9.66 4,30 45.03 

Плацебо 21 9.59 2.63 44.11 

 

     VAS 

    покой 

    (0 - 10) 

ХК 27 1.41 1.92 39.96  

3.054 

 

0.38 КС 27 2.14 2.03 50.35 

ТБП 36 1.95 2.11 46.90 

Плацебо 21 1.95 1.49 46.50 

 

   VAS 

движение  

   (0 – 10) 

ХК 27 3.84 1.81 43.02 

3.584 0.31 
КС 27 4.44 1.87 48.17 

ТБП 36 3.87 2.17 44.28 

Плацебо 21 4.86 1.82 64.91 

Всички съпоставяния показват липса на статистическа значимост, p>0.05. 
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     Анализите на въпросниците VAS при покой и VAS при движение показаха подобна 

тенденция. При покой пациентите от четирите терапевтични групи оцениха болката си 

на първи месец като „лека” (средни стойности за ХК – 1.41, КС – 2.14, ТБП – 1.95, 

плацебо - 1.95), а при движение с „умерена” (средни стойности : ХК – 3.84, КС – 4.44, 

ТБП - 3.87, плацебо – 4.86). Данните са представени на Таблица 5. И по двата 

въпросника изследваните четири групи не се различиха статистически значимо –  

болката при движение и в покой беше оценена от пациенти сходно, независимо от 

терапевтичния метод един месец от терапия, съответно р=0.38 и р=0.31. 

    Един месец след започване на лечението сходството между изследваните групи се 

запази, като се отчете подобрение спрямо изходното ниво. Превъзходство от терапията 

с ТБП се установи само при оценката на пациентите, достигнали висок отговор от 

терапия, които бяха с 10% по-високо ниво спрямо тези, лекувани с ХК. Лечението с КС 

също показа по-висока ефективност при редуциране на сковаността спрямо останалите 

терапевтични методи на база процентно подобрение. Общата оценка на пациентите от 

КС група би се очаквало да е с по-голяма редукция спрямо изходното ниво, но в 

нашата извадка това не се наблюдаваше. Ефектът при плацебо групата, без значима 

разлика от останалите три терапевтични метода, би могъл да се обясни освен с 

„плацебо ефект”, така и с повлияване на волтаж-зависимите натриевите канали и 

предаването на нервните импулси за болка. В тази група най-високо подобрение беше 

отчетено при повлияване на болката (22% от пациентите са имали редукция с повече 

от 50% от изходното ниво, а само 8% по отношение на функцията в ежедневието). 

 

1.1.3. Резултати относно ефекта от лечението с ТБП, оценени с въпросниците 

WOMAC, Lequesne и VAS, съпоставено с ХК, КС и плацебо шест месеца след 

започване на лечението 

       Резултатите шест месеца след започване на лечението показаха различни 

тенденции от тези, наблюдавани на първия месец. За първи път се установиха 

статистически значими групови разлики. Груповите данни от въпросника WOMAC  и  

резултатите от теста на Крушкел–Уолис са представени на Таблица 6. При наличие на 

статистически значима разлика се извършиха и постхок съпоставителни тестове по 

двойки, представени на Таблица 7. 

     Нивото на болка, според въпросите от WOMAC за четирите изследвани групи, 

показа статистически значима разлика р=0.001, като се отчетоха средни стойности за 

ХК – 7.48, КС- 9.30, ТБП – 6.97 и плацебо – 10.45. Някои терапевтични методи се 
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откроиха като по-ефективно повлияващи болката - ТБП и ХК спрямо плацебо 

(съответно р=0.001 и р=0.001). Лечението с ТБП показа по-ефективно редуциране на 

болката спрямо КС на шести месец, р=0.01. Лечението с ХК не показа превъзходство  

при повлияване на болката, сравнено с лечението с КС. 

    Сковаността беше оценена от пациентите от различните терапевтични групи на 

шести месец, отново със статистически значима разлика, р=0.00. Отчетената средна 

стойност за пациентите, лекувани с ХК беше 2.89, за КС – 3.97, ТБП – 2.76 и плацебо – 

4.32. След като извършихме постхок съпоставителните тестове по двойки, направихме 

следните заключения: 1) Пациентите с вътреставни апликации от ТБП имаха по-добри 

резултати  спрямо тези, лекувани с интраартикуларни КС по показателя скованост на 

шести месец от терапията, р=0.002; 2) Лечението с ХК превъзхожда терапията с 

вътреставни КС, р= 0.011; 3) Ефектът от лечението с ТБП и ХК е сходен на 6-ти месец 

след терапия спрямо нивото на скованост, р>0.05; 4) Лечението с ТБП и ХК значимо 

превъзхожда редукцията в сковаността при пациентите на шести месец спрямо плацебо 

приложението, р<0.05. 

     По отношение на въпросите за оценка на функцията в ежедневието спрямо средни 

стойности от WOMAC, отново между групите установихме статистически значима 

разлика, р<0.05. Отчетохме следните тенденции: 1) Пациентите, лекувани с ТБП се 

справяха по-добре с ежедневните си дейности спрямо тези, лекувани с КС вътреставно, 

р<0.05. 2) Пациентите, провели вътреставни апликации с ХК имаха по-добро 

повлияване на функцията в коляното, сравнени с тези от групата на КС, р=0.006. 3) Не 

отчетохме разлика в затруднението във функцията в ежедневието между пациентите, 

лекувани с ТБП и ХК, р=0.59; 4) Лечението с ТБП значимо повлиява функцията в 

ежедневието спрямо плацебо, р=0.005  
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Таблица 6. Груповите данни от въпросника WOMAC на шести месец 
Въпросник Група N  SD Среден Ранг 

(Mean Rank) 

χ2 p-value 

WOMAC 

   болка 

   (0 - 20) 

ХК 27 7.48 3.47 47.91  

  17.655 

 

  0.00∗∗ КС 30 9.30 3.32 61.95 

ТБП 37 6.97 3.30 43.86 

Плацебо 16 10.45 2.32 80.73 

 

WOMAC 

скованост 

  (0 – 8)  

ХК 27 2.89 1.39 46.19  

21.058 

 

0.00** КС 30 3.97 1.58 65.13 

ТБП 37 2.76 1.42 43.50 

Плацебо 16 4.32 1.24 78.84 

 

WOMAC 

  функция 

  (0 – 68) 

ХК 27 28.00 13.02 46.17  

21.010 

 

0.00** КС 30 37.63 8.43 69.63 

ТБП 37 26.97 9.44 40.88 

Плацебо 16 33.73 5.44 65.25 

 

WOMAC 

   oбщо 

   (0 - 96) 

ХК 27 38.33 16.80 45.46  

23.573 

 

0.00** КС 30 51.13 11.63 69.95 

ТБП 37 36.79 12.60 41.14 

Плацебо 16 48.50 13.98 63.50 

** Статистическа значимост при alpha = 0.01 

   Общият резултат при оценката на въпросника WOMAC показа същата тенденция. 

Отчете се по-добър резултат за пациентите, лекувани с ТБП и ХК спрямо тези с КС и 

плацебо. Резултатите, получени от групите пациенти - ТБП и ХК бяха сходни на шести 

месец. 
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Таблица 7. Съпоставяния по двойки на въпросника WOMAC на шести месец 
Въпросник 

Раздел 
Двойкови съпоставки (Pair-wise 

comparisons) 
N Среден Ранг 

(Mean Rank) 
χ2 p-value 

 
 
 
 
 
WOMAC 
   Болка 

ТБП с ХК 37 31.91 0.308 0.57 
27 34.54 

ТБП с КС 37 29.03 6.659 0.01∗∗ 
30 41.43 

ТБП с Плацебо 37 24.58 12.091 0.00∗∗ 
16 40.73 

ХК с КС 27 24.87 3.214 0.07 
30 32.72 

ХК с Плацебо 27 18.89 11.160 0.00∗∗ 
16 32.50 

КС и Плацебо 30 23.57 2.69 0.10 
16 30.50 

 
 
 
 
 
 
WOMAC 
Скованост 

ТБП с ХК 37 34.11 0.168 0.68 
27 32.21 

ТБП с КС 37 28.01 9.686 0.002** 
30 42.72 

ТБП с Плацебо 37 24.04 14.805 0.00∗∗ 
16 41.66 

ХК с КС 27 23.22 6.497 0.011** 
30 34.20 

ХК с Плацебо 27 19.24 10.248 0.001∗∗ 
16 32.07 

КС с Плацебо 30 25.32 0.457       0.49 
16 28.11 

 
 
 
 
 
 
WOMAC 
Функция 

ТБП с ХК 37 34.46 0.277 0.59 
27 31.96 

ТБП с КС 37 25.50 17.872 0.000** 
30 45.90 

ТБП с Плацебо 37 25.71 7.839 0.005∗∗ 
16 38.77 

ХК с КС 27 22.67 7.480 0.006** 
30 34.70 

ХК с Плацебо 27 22.22 2.290 0.13 
16 28.41 

КС с Плацебо 30 30.48 4.927 0.02∗ 
16 21.07 

 
 
 
 
 
 
WOMAC  
   Общо 

TБП с ХК 37 34.04 .139 0.70 
27 32.26 

ТБП с КС 37 25.49 17.916 0.000** 
30 45.92 

ТБП с Плацебо 37 24.07 14.096 0.000∗∗ 
16 41.61 

ХК с КС 27 22.33 8.286 0.004** 
30 35.00 

ХК с Плацебо 27 20.76 5.341 0.02∗ 
16 30.20 

КС с Плацебо 30 27.83 0.551 0.45 
16 24.68 

** Статистическа значимост при alpha =.01; * Статистическа значимост при alpha = .05           
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        По отношение на процента на пациентите, достигнали повече от 50 % редукция в 

първоначалните си отговори, данните показаха еднакви резултати за ТБП и ХК – 26%, 

илюстрирано на Фигура 5. Висок отговор от терапия с интраартикуларни КС се 

установи само при 7%, а 6% при тези от плацебо групата. ТБП и ХК значително 

превъзхождаха КС и плацебо лечението половин година след терапия. 

0%

10%

20%

30%

40%

П
ро

це
нт

но
 п

од
об

ре
ни

е

ТБП 28% 29% 22% 26%

ХК 26% 27% 26% 26%

КС 0% 20% 0% 7%

Плацебо 0% 10% 8% 6%

WOMAC болка WOMAC 
скованост

WOMAC функция Среден % на 
подобрение

 
Фигура 5. Процент на пациенти, достигнали висок отговор от терапия на шести месец.   

     По аналогичен начин са изследвани и резултатите от въпросниците Lequesne и VAS  

шест месеца след провеждане на лечението, представени на Таблица 8 и Таблица 9.  

Таблица 8. Групови данни от въпросниците Lequesne и VAS шест месеца след 

започване на лечението 
Въпросник Група N  SD Среден Ранг 

(Mean Rank) 
χ2 p-value 

 Lequesne 
   (0 - 24) 

ХК 27 11.11 4,05 49.54  
4.323 

 
0.22 КС 30 12.56 4.06 59.03 

ТБП 37 10.72 3.84 45.88 
Плацебо 16 9.80 4.14 38.50 

 
     VAS 

покой 
(0 - 10) 

ХК 27 2.03 2.24 49.94  
3.671 

 
0.29 КС 30 2.66 2.43 57.38 

ТБП 37 1.55 1.95 44.80 
Плацебо 16 1.60 2.30 45.50 

 
     VAS 

движение  
(0 – 10) 

ХК 27 4,35 2.35 53.93 

20.640 0.000** 
КС 30 5.88 1.87 74.00 

ТБП 37 3.83 1.95 41.27 
Плацебо 16 5.43 1.58 71.95 

      ** Статистическа значимост при alpha = .01 
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      Тежестта на колянната остеоартроза, оценена от пациентите чрез въпросника 

Lequesne беше „тежка” за ТБП и ХК и „много тежка” за групите, лекувани с КС и 

плацебо. Тези резултати обаче не бяха статистически различими, р=0.22.  

      По отношение на болката в покой (VAS) на 6-ти месец пациентите отбелязаха 

''лека'', като резултатите не се различаваха между четирите изпитвани групи, р=0.29.  

      При оценка на болката при движение (VAS) на 6-ти месец, пациентите отбелязаха 

„умерена” с най-ниска средна стойност за ТБП групата – 3.83, а най-висока за КС 

група – 5.88. Резултатите между четирите терапевтични групи достигнаха 

статистически значима разлика, р<0.05, като след постхок тестове, представени на 

Таблица 9, установихме: 1) пациентите лекувани с ТБП имаха по-слаба болка при 

движение, сравнени с тези, лекувани с КС и плацебо вътреставно, (съответно р<0.05 и 

р=0.00); 2) пациентите, лекувани с ХК показаха по-ниско ниво на болка при движение 

от тези, лекувани с интраартикуларни КС, р=0.03; 3) липсваше разлика между нивото 

на болка при движение за пациентите от групите с ТБП и ХК, р>0.05; 4) Значима 

разлика не се установи между пациентите, лекувани с ХК и плацебо, р=0.09.  

Таблица 9. Съпоставяния по двойки на въпросника VAS движение  
Въпросник Двойкови съпоставки (Pair-wise 

comparisons) 
N Среден Ранг 

(Mean Rank) 
χ2 p-value 

 
 

 
 

VAS 
Движение 

ТБП с ХК 37 35.74 1.437 0.23 

27 30.14 

ТБП с КС 37 25.47 16.560 0.00** 

30 44.52 

ТБП с Плацебо 37 23.66 14.03 0.00∗∗ 

16 40.66 

ХК с КС 27 24.17 4.427 0.03* 

30 33.35 

ХК с Плацебо 27 22.02 2.728 0.09 

16 28.66 

КС с Плацебо 30 27.13 1.132 0.71 

16 25.64 

** Статистическа значимост при alpha = .01; * Статистическа значимост при alpha =.05. 
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     Резултатите от нашите пациентски извадки показаха сходни резултати за тези, 

лекувани с ТБП и ХК, оценени чрез средните стойности от въпросниците WOMAC и  

VAS при движение. Тези резултати се потвърдиха и при анализ на пациентите, 

постигнали висок отговор от терапията (≥50% редукция в изходния WOMAC) със 

среден % на подобрение 26% и за двете изпитвани групи. Резултатите на пациентите от 

групата на ТБП значимо се различиха при оценката на болката, сковаността и 

функцията от КС и плацебо група - с най-високи средни стойности по съответните 

показатели, като съответно само 7% и 6% от тях достигнаха висок отговор от 

терапията. Лечението с ХК показа противоречиви резултати при повлияване на болката 

спрямо КС при оценката от WOMAC, но при движение достигна статистическа 

значимост спрямо нея. На шести месец лечението с ТБП и ХК показа сходна 

терапевтична ефективност.  

  

1.1.4. Резултати oтносно ефекта от лечението с ТБП, оценен с въпросниците 

WOMAC, Lequesne и VAS, съпоставен с ХК, КС и плацебо, дванадесет месеца след 

започване на лечението 

      На дванадесети месец тенденцията, очертана на шести, се задържа. Пациентите от 

четирите изследвани групи оцениха болката в коляното си посредством въпроси от 

WOMAC както следва: средна стойност за ХК – 6.73, КС – 9.65, ТБП - 5.94 и плацебо – 

10.14, представени на Таблица 10. Нивото на болка се различаваше статистически 

значимо между отделните групи, р<0.05 като от постхок тестовете, представени на 

Таблица 11, наблюдавахме: 1) Пациентите, лекувани с ТБП и ХК отчетоха значимо по-

ниско ниво на болка спрямо групата с интраартикуларни апликации на КС, съответно 

р=0.00 и р=0.007. 2) Пациентите от групите ТБП и ХК оцениха нивото на болка без 

разлика помежду си. 

Същата тенденция се наблюдаваше при оценка на пациентите на тяхната скованост, 

функция в ежедневието и общият сбор на въпросника WOMAC. Резултатите дадоха 

превес в лечението с ТБП и ХК над лечението с интраартикуларни КС и плацебо, като  

между двата препарата не се установи статистически значима разлика. 
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Таблица 10. Групови данни от въпросника WOMAC дванадесет  месеца след започване 

на лечението 
Въпросник 

 
Група N Mean SD Среден ранг (Mean Rank) χ2 p-value 

 WOMAC 
    болка 
    (0 - 20) 

ХК 23 6.73 2.76 47.03 47.217 0.00∗∗ 

КС 24 9.65 2.69 79.65 

ТБП 27 5.94 2.28 38.59 

Плацебо 14 10.14 2.52 85.16 

 

WOMAC 
скованост 
    (0 - 8) 

ХК 23 2.87 1.30 47.43 42.842 0.00∗∗ 

КС 24 4.29 1.10 82.94 

ТБП 27 2.58 1.14 39.97 

Плацебо 14 4.32 1.20 84.62 

 

WOMAC 
 функция 
    (0 - 68) 

ХК 23 27.40 9.75 47.83 32.022 0.00∗∗ 

КС 24 38.88 9.66 86.21 

ТБП 27 25.60 9.24 42.89 

Плацебо 14 35.89 8.08 76.01 

 

WOMAC 
    общо 
   (0 - 96) 

ХК 23 37.00 13.12 46.70 41.754 0.00∗∗ 

КС 24 52.82 12.67 86.26 

ТБП 27 34.12 11.75 40.02 

Плацебо 14 50.35 9.87 80.32 

∗∗ статистическа значимост при  alpha = 0.01.  
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Таблица 11. Съпоставяния по двойки по скалата WOMAC дванадесет месеца след  

започване на лечението 
Въпросник 

отдел 
Двойкови съпоставки (Pair-wise 

comparisons) 
N Среден Ранг 

(Mean Rank) 
χ2 p-value 

 
 
 
 
 
WOMAC 
   Болка 

ТБП с ХК 27 31.96 0.673 0.41 
23 36.47 

ТБП с КС 27 28.17 18.050 0.00∗∗ 
24 51.15 

ТБП с Плацебо 27 29.46 39.576 0.00∗∗ 
14 63.65 

ХК с КС 23 11.73 7.378 0.07 
24 20.71 

ХК с Плацебо 23 14.83 12.677 0.00∗∗ 
14 31.23 

КС и Плацебо 24 25.79 0.297 0.586 
14 28.28 

 
 
 
 
 
 
WOMAC 
скованост 

ТБП с ХК 27 31.96 0.702 0.40 
23 36.47 

ТБП с КС 27 27.89 20.316 0.00** 
24 51.97 

ТБП с Плацебо 27 31.12 32.048 0.00∗∗ 
14 61.41 

ХК с КС 23 11.30 9.172 0.00** 
24 21.09 

ХК с Плацебо 23 15.67 11.503 0.00∗∗ 
14 30.89 

КС с Плацебо 24 27.88 0.016       0.89 
14 28.32 

 
 
 
 
 
 
WOMAC 
функция 

ТБП с ХК 27 32.49 0.158 0.69 
23 34.70 

ТБП с КС 27 28.12 17.973 0.00** 
24 51.29 

ТБП с Плацебо 27 28.49 21.258 0.00∗∗ 
14 33.28 

ХК с КС 23 11.23 8.915 0.00** 
24 21.15 

ХК с Плацебо 23 17.90 6.829 0.00** 
14 29.99 

КС с Плацебо 24 31.76 1.840 0.17 
14 25.54 

 
 
 
 
 
 
WOMAC  
   общо 

TБП с ХК 27 32.25 0.342 0.56 
23 35.50 

ТБП с КС 27 27.88 19.491 0.00** 
24 52.00 

ТБП с Плацебо 27 30.89 31.729 0.00∗∗ 
14 61.72 

ХК с КС 23 11.13 9.251 0.00** 
24 21.24 

ХК с Плацебо 23 16.07 10.011 0.00∗ 
14 30.73 

КС с Плацебо 24 31.03 1.252 0.26 
14 25.88 

** Статистическа значимост при alpha = .01 
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      Аналогично на шести месец, междугруповите съпоставки на базата на 

средноаритметичната стойност се допълниха с данни за процента на пациентите с 

подобрение, равно или по-високо от 50% (≥ 50%), отразяващо висок отговор от 

терапията, илюстрирано на Фигура  6.  
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ТБП 40% 37% 20% 32%

ХК 2% 7% 13% 7%

КС 5% 6% 0% 4%

Плацебо 2% 0% 8% 3%

WOMAC болка WOMAC 
скованост

WOMAC функция Среден % на 
подобрение

 
Фигура 6. Процент на пациенти с висок отговор от терапия на дванадесети месец   

     На базата на наблюдаваното ≥ 50% подобрение, 32% от пациентите на лечение с 

ТБП постигнаха високо ниво на подобрение, като този процент за ХК е 7%, за КС - 4%, 

а за плацебо – 3%. Подобрение от 1-ви до 12-ти месец от този показател, най-стабилна е 

тенденцията в групата на ТБП, при която висок отговор от терапията се постигна при 

средно 30% от пациентите. Тази редукция с повече от 50%, която се задържа във 

времето, вероятно се дължи на фактори, които оказват влияние вътре в самата група.  

     Въпросникът WOMAC, оценен според средни стойности, не даде превес на 

терапевтичните методи - ТБП или ХК, докато според процента на подобрение над 50 %, 

ТБП се очерта като по-добра терапия на дванадесети месец, подобно на първи. ТБП 

статистически значимо повлия на болката, сковаността и функцията, сравнена с КС и 

плацебо на дванадесети месец. Ефектът върху болката не се различи между ХК и КС 

интраартикуларно.   

     По отношение тежестта на остеоартозата, оценена чрез Lequesne, пациентите 

лекувани с ХК, КС и плацебо дадоха оценка „много тежка” на дванадесети месец. 

„Тежка” беше оценката на  пациентите от групата на ТБП. Данните са представени на 

Таблица 12. От постхок тестовете наблюдавахме разлика в оценката и по-добри 

резултати за ТБП групата спрямо КС, р=0.00, както и по-добри резултати за ХК спрямо 
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КС (при леко завишено р=0.055). Установихме, че няма разлика между тежестта на 

КОА при пациентите от ТБП и ХК, представенo на Таблица 13.  

     Нивото на болка в покой беше оценено на дванадесети месец като „няма” такава от 

пациентите, лекувани с ТБП и „лека” от тези с ХК, КС и плацебо (според средните 

стойности, представени на Таблица 12).  Нивото на болка се различаваше съществено 

между групите, поради което се извършиха постхок тестове. От тях (Таблица 13) се 

наблюдаваше: 1) значимо по-ниско ниво на болка при пациентите, лекувани с ТБП и 

ХК, сравнени с КС и плацебо; 2) между групите - ТБП и ХК не се отчете разлика в 

нивото на болка в покой, р=0.54.  

     Болката при движение (VAS) на дванадесети месец беше оценена като ''умерена'' от 

пациентите от четирите изпитвани групи, като най-ниско ниво на болка се отчете при 

групата с ХК, следвана от ТБП, КС и плацебо група. Между групите не се отчете 

статистически значима разлика, р=0.09. При движение всички пациенти в изпитването 

отчетоха еднакво ниво на болка, независимо от вида на терапия на дванадесети месец. 

Таблица 12. Групови данни от въпросниците Lequesne и VAS на 12-ти месец 
Въпросник Група N  SD Среден Ранг 

(Mean Rank) 
χ2 p-value 

 Lequesne 
   (0-24) 

ХК 23 10.57 3.71 43.83  
16.572 

 
0.00∗∗ 

КС 24 13.24 3.75 60.62 

ТБП 27 9.60 3.94 37.72 

Плацебо 14 13.53 3.91 68.00 

 

     VAS 
покой 
(0 -10) 

ХК 23 1.13 1.53 42.40  
17.859 

 
0.00∗∗ 

КС 24 2.94 2.13 65.00 

ТБП 27 0.81 1.18 38.48 

Плацебо 14 2.80 2.20 57.89 

 

     VAS 
движение  
(0 – 10) 

ХК 23 4.70 1.56 37.40 

6.587 0.09 

КС 24 5.88 1.88 56.09 

ТБП 27 5.03 1.73 43.10 

Плацебо 14 5.97 1.32 57.39 

      ** Статистическа значимост при alpha = .01 
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Таблица 13. Съпоставяния по двойки на въпросниците Lequesne и VAS дванадесет 

месеца след започване на лечението 
Въпросник Двойкови съпоставяния (Pair-

wise comparison) 

N Среден ранг 

(Mean Rank) 

Χ2 p-value 

  
 
 
 
 
 
Lequesne 

ТБП с ХК 27 31.84 0.823 0.36 

23 36.87 

ТБП с КС 27 29.78 9.303 0.00∗∗ 

24 46.41 

ТБП с Плацебо 27 29.08 9.374 0.00∗∗ 

14 46.07 

ХК с КС 23 13.13 3.677 0.055 

24 19.47 

ХК с Плацебо 23 12.13 4.422 0.04∗ 

14 18.87 

КС и Плацебо 24 16.03 0.093 0.76 

14 17.03 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
    VAS  

    Покой 

ТБП с ХК 27 32.33 0.379 0.54 

23 35.23 

ТБП с КС 27 29.02 15.635 0.00∗∗ 

24 48.65 

ТБП с Плацебо 27 29.00 12.017 0.00∗∗ 

14 46.33 

ХК с КС 23 10.20 6.413 0.01∗∗ 

24 20.29 

ХК с Плацебо 23 12.10 4.904 0.03∗ 

14 18.90 

КС и Плацебо 24 16.85 0.053 0.82 

14 16.10 

** Статистическа значимост при alpha = .01; * Статистическа значимост при alpha =.05. 

     Редукцията в тежестта на колянната остеоартроза се задържа и на дванадесети месец 

от лечението, оценена чрез въпросника Lequesne за пациентите, попаднали в групата на 

лечение с ТБП. Не се отчете преимущество над ХК, докато такова се наблюдаваше над 

това с КС и плацебо.  

    Спрямо болката при покой, пациентите показаха липса на такава при ТБП и лека при 

групата с КС, поради изчерпан ефект в тази група.  

     При движение, оплакванията на пациентите не се различиха съществено между 

изпитваните групи. Тук обаче въпросникът акцентира на последните 24 часа от 

визитата, докато  въпросниците Lequesne и WOMAC нямат такова уточнение и при тях 

предимство има лечението с ТБП.  



31 

1.2. Оценка на ефекта на ТБП при вътрешногрупови съпоставки   

1.2.1. Вътрешногрупови съпоставки при въпросника WOMAC-болка 

    В нашата пациентска извадка, лекувана с ТБП, се установи изходна средна стойност 

8.56±2.96 от тази част от въпросника. При останалите проследяващи визити, се 

регистрира редукция на тази стойност с показатели на първи месец – =5.31±3.40, най-

ниска за периода на наблюдение; на шести - 6.31±2.90; и дванадесети – 6.06±2.39, леко 

повишена спрямо тази от месец 1.  При оценка на данните, чрез теста на Фридман, се 

установи достоверна разлика между изходното ниво и останалите три, χ2=9.569, 

р=0.023. Анализът на данните показа, че силата на болка, оценена чрез въпросника 

WOMAC, на изходното ниво е статистически по-висока от останалите три 

проследяващи визити за периода от една година: WOMAC болка 0 - WOMAC болка 1,  

Z=-3.23, p=0.001; WOMAC болка 0 - WOMAC болка 6, Z=-2.282, p=0.023; WOMAC 

болка 0 - WOMAC болка 12,  Z=-2.575, p=0.01. Нивото на болка не се различи значимо 

между трите проследяващите визити,  p>0.05. Лечението с ТБП доведе до ефективно 

намаляване на болката спрямо изходното ниво и задържа постигнатите резултати за 

период от една година, Фигура 7. 

Динамика в нивото на болка (WOMAC 0-20) след лечение с ТБП
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Фигура 7. Промяна в силата на болка при въпросника WOMAC   

 

1.2.2. Вътрешногрупови съпоставки при въпросника WOMAC-скованост 

     Пациентите, започнали лечение с ТБП имаха изходно ниво на скованост от 

въпросника WOMAC - =3.44±1.07. Останалите стойности през проследяващите визити 

бяха: за месец 1-ви =2.50±1.60, по-ниска спрямо изходното; на 6-ти месец =2.50±1.26, 

задържане на тази стойност; =2.44±0.91 отчетена на дванадесети месец. При анализа 

Болката е редуцирана значимо от първия месец след терапия 
и се съдържа до дванадесети спрямо преди терапия, p<0.05 
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на данните се откри значима разлика между сковаността в периода на наблюдение, 

χ2=15.914, p=0.001. Съпоставките по двойки имаха сходни тенденции с тези, 

наблюдавани по скалата WOMAC болка. Статистически значимо по-високо ниво на 

скованост се отчете на изходната визита, като разлики се откриха при съпоставянето на 

резултатите по двойки: WOMAC скованост 0 - WOMAC скованост 1, Z=- 2.867, 

p=0.004; WOMAC скованост 0 - WOMAC скованост 6, Z=-3.527, p<0.001; WOMAC 

скованост 0 - WOMAC скованост 12, Z=-2.968, p=.003. При съпоставяне на 

резултатите между нивото на скованост на 1-ви, 6-ти и 12-ти месец не се отчете 

значима разлика. Сковаността не се различава при пациентите в периода на 

наблюдение след апликации с ТБП, p>0 .05, илюстрирано на Фигура 8. 

Динамика в сковаността (WOMAC 0-8) след лечение с ТБП
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Фигура 8. Промяна в сковаността при WOMAC 

    Лечението с тромбоцит богата плазма доведе до повлияване на сковаността при 

нашите пациенти за период от една година със статистически значимо по-ниско ниво 

след апликациите, съпоставено с отчетеното ниво преди терапия.  

 

1.2.3. Вътрешногрупови съпоставки при въпросника WOMAC-функция  

       При нашите данни се получиха средни стойности за изходното ниво 32.31±9.73. 

Отново най-висока стойност спрямо отчетените през проследяващите визити. На първи 

месец се отчете =23.19±11.60, на шести месец пациентите бяха оценили функцията си 

в ежедневието с =24.19±9.18, а на дванадесети с по-висока стойност спрямо 

предходните две визити с =25.06±10.37. Тенденцията - отчетена досега се потвърди от 

резултатите при въпросника WOMAC-функция. Разликите във функцията в 

ежедневието, отчетена на четирите точки от време са значимо различими помежду си, 

Сковаността в коляното след терапия с ТБП е значимо 
редуцирана от първи до дванадесети месец спрямо 
изходното ниво, p<0.05 
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χ2 = 9.500, p=0.023.  Разликите между изходното ниво и проследяващите визити, при 

нашата пациентска извадка, се оказаха със статистически значима разлика помежду си: 

функцията в ежедневието, отчетена на изходно ниво значимо се различи от нивото й на 

месец 1,  Z=-2.295, p=0.022, пациентите един месец след терапия показаха по-добри 

резултати; отчете се значимо подобрение на шести месец спрямо изходното ниво, Z=-

2.882, p=0.004; след една година от апликациите с ТБП пациентите имаха значимо 

подобрение във функцията в ежедневието спрямо изходното ниво, Z=-3.275, p=0.001. 

При проследяващите визити, от първи до дванадесети месец, не отчетохме значима 

разлика между способността на пациентите да изпълняват свободно действията си при 

таргетната колянна става, p>0.05, представено на Фигура 9. 

Динамика в оценката на функцията (WOMAC 0-68) след лечение с ТБП

32,31
25,0624,1923,19

0

5

10

15

20

25

30

35

Изходно ниво 1-ви месец 6-ти месец 12-ти месец

ср
ед

на
 с

то
йн

ос
т

                             
Фигура 9. Промяна на функцията при WOMAC 

       Способността на пациентите да извършват ежедневните си дейности при наличие 

на увреда в колянна става показа значимо подобрение след терапия с ТБП, като нивото 

се задържа до последната проследяваща визита. На дванадесети месец се установи 

статистически незначима редукция на постигнатия ефект във функцията спрямо 

предходните две визити. 

 

1.2.4. Вътрешногрупови съпоставки на въпросника WOMAC-общ сбор 

- Съпоставка спрямо средни стойности     

Данните от общия сбор на WOMAC показа тенденцията, наблюдаванa от съставните й 

части. Най-висок резултат се отчете при изходното ниво =44.94±13.02;  регистрирахме 

редукция на тази стойност на първи месец =34.31±11.04; по–ниска стойност спрямо 

Функцията в ежедневието е значимо подобрена 
след терапия с ТБП още от първия месец и се 
задържа до дванадесети месец, p<0.05 
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тази от 1-ви месец отчетохме на шести месц, т.е. пациентите са се чувствали по-добре 

спрямо първи месец, =33.63±10.50. На дванадесети месец нашата пациентска извадка 

отчете влошаване на състоянието =34.69±12.05. Получените резултати на отделните 

визити се различаваха статистически значимо помежду си, χ2=15.09,  p=0.05. При 

анализиране на резултатите по двойки отчетохме статистически значима  разлика 

между оценката на въпросника от изходното ниво с получените на месец 1, месец 6 и 

месец 12, съответно: WOMAC общо 0 - WOMAC  общо 1, Z=- 4.292, p<0.001; WOMAC 

общо 0 - WOMAC  общо 6, Z=- 4.047, p<0.001; WOMAC общо 0 - WOMAC  общо 12,  

Z=-2.241, p=0.025. Отговорите на пациентите не се различиха значимо при съпоставяне 

на визитите след апликациите, p>0.05, илюстрирано на Фигура 10. 

Динамика във въпросника WOMAC (oбщ сбор) след лечение с ТБП
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 Фигура 10. Промяна в WOMAC при лечение с ТБП 

     Резултатите от оценката на колянната остеоартроза при нашите пациенти чрез  

въпросника WOMAC бяха значимо по-ниски след проведената терапия с ТБП. 

Подобрението се задържа за период от една година, като на последната проследяваща 

визита се регистрира загуба на ефекта, сравним с предходните две визити, но без да 

достига значима разлика спрямо тях.  

 

- Спрямо процента на пациентите, достигнали висок отговор от терапия (>50%) -

критерии на OMERACT-OARSI 

При оценката на този показател установихме, че средно 30 % от пациентите след 

лечение с ТБП са получили висок отговор от терапията за целия срок на изследването. 

Терапията с ТБП води до значима редукция в 
оценката на КОА чрез WOMAC от първи до 
дванадесети месец, p<0.05. 
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Процентът на пациентите с подобрение от ≥ 50%  на първи, шести и дванадесети месец 

е представен на Фигура 11.                     

0%

10%

20%

30%

40%

50%

П
ро

це
нт

 н
а 

по
до

бр
ен

ие

1-ви месец 41% 30% 26% 32%

6-ти месец 28% 29% 22% 26%

12-ти месец 40% 37% 20% 32%

WOMAC болка WOMAC 
скованост

WOMAC 
функция

Среден % на 
подобрение

 
Фигура 11. Процентно разпределение на пациентите, достигнали висок отговор от 

терапия с ТБП 

 

1.2.5. Вътрешногрупови съпоставки на въпросника Lequesne 

      При съпоставяне на резултатите относно тежестта на колянната остеоартроза, като 

оценка на терапевтичната ефективност в хода на изследването, пациентите от групата с 

ТБП определиха тежестта на заболяването си преди лечение като ''много тежка'' 

( =12.50±2.83) и като ''тежка'' на първи ( =9.53±5.17), шести ( =9.87±4.54) и 

дванадесети месец ( =9.44±4.15). Разликите между оценките бяха статистически 

значими помежду им, χ2 = 29.160, p<.001. Съпоставихме резултатите по двойки и 

установихме значима разлика между оценката на тежестта на КОА през различните 

периоди на отчитане. Статистически значимо по-тежка е оценена остеоартрозата на: 

изходно ниво спрямо месец 1, Z=-3.854, p<0.001; изходното ниво спрямо месец шест, 

Z=-3.333, p=.001; и изходното ниво спрямо месец дванадесет, Z=-3.327, p=.001. 

Пациентите не намират разлика в тежестта на оплакванията си, оценени чрез 

въпросника Lequesne, между първи, шести и дванадесети месец, p>0.05. Нивото на 

тежест при КОА е значимо по-ниско след терапия с ТБП, представено на Фигура 12. 
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Динамика в Lequesne (0-24) след лечение с ТБП
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Фигура 12. Промяна в Lequesne през периода на изследването 

    Отчетохме значима редукция в тежестта на оплакванията при пациентите, като тези 

резултати се задържаха за период от една година. 

 
1.2.6. Вътрешногрупови съпоставки на въпросника VAS при покой 

    При оценката на болката в покой, нашите пациенти отговориха на визитата преди 

терапия с „лека”, =3.25±2.44, на първи месец с „лека”, но с по-ниска средна стойност 

спрямо изходното ниво ( =1.94±2.17), на шести месец отново с „лека” ( =1.46±1.77) и с 

„няма” болка на дванадесети месец ( =0.938±1.24). Отговорите на пациентите бяха 

статистически различими, χ2 = 20.341, p<0.001. При съпоставяне на резултатите от 

различните визити установихме, че нивото на болка значимо се различаваше между 

изходното и това на първи месец, Z=-2.304, p=0.021; изходното и това на шести месец, 

Z=-3.739, p<0.001; изходното ниво и това на дванадесети месец, Z=-3.987, p<0.001; 

както и оценката на болка от първи месец и тази на дванадесети, Z=-2.036, p=0.042, 

Фигура 13. 

Тежестта на КОА е значимо по-лека след 
лечение с ТБП от първи до дванадесети месец, 
p<0.05. 
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Динамика на болката в покой (VAS 0-10) след лечение с ТБП 
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Фигура 13. Промяна във VAS при покой след лечение с ТБП  

     Пациентите, лекувани с ТБП показаха статистически значима редукция на болката 

при покой, като това подобрение се запази за период от една година. Пациентите 

отчетоха липса на болка в края на изследването, по-ниско ниво отколкото през периода 

на наблюдение.  

 
1.2.7. Вътрешногрупови съпоставки на въпросника VAS при движение 

     Оценката на болката при движение показа различна тенденция от останалите 

въпросници. Най-силна болка беше отчетена на изходното ниво - „умерена”, 

=6.16±1.80; на първи месец, пациентите я характеризираха като „лека”, =4.18±2.53; 

на шести месец отново я определиха като „лека”, =3.37±1.80; а на дванадесети, 

подобно на изходното ниво – „ умерена”, =5.00±1.79. Между различните точки от 

време установихме статистически значима разлика при резултатите, χ2=32.920, p<.001.      

При съпоставянето по двойки, при нашите резултати се установи значима разлика 

между силата на болка между изходното ниво и тази, определена на месец 1, Z=-3.448, 

p=0.001; между оценката на болката на изходното ниво с тази на шести месец, Z=-4.782, 

p<0.001; нивото на болка между изходното и това на дванадесети месец, Z=-2.699, 

p=.007. При отчитане на болката при движение установихме значима разлика и между 

първи месец и тази на дванадесети, Z=-2.036, p=.042, както и между шести и 

дванадесети месец, Z=-2.921, p=.003. Болката между първи и шести месец се задържа на 

еднакво ниво, p>.05, илюстрирано на Фигура 14. 

 

Болката в покой е значимо 
редуцирана от първи до дванадесети 
месец след лечение с ТБП, p<0.05. 
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Динамика в оценката за болка при движение (VAS 0-10) след лечение с 
ТБП
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Фигура 14. Промяна във VAS при движение през периода на изследването 

      При оценка на болката при движение, пациентите започнаха с по-силна такава 

преди лечение, като след терапия тя се редуцира значимо до дванадесети месец, когато 

се наблюдаваше повишението й. Все още нивото й след една година бе значимо по-

ниско спрямо изходното ниво. Според този въпросник ефектът от лечението намалява в 

края на изследването, но не е изчерпан напълно, тъй като не достига нивото преди 

терапия. 

1.3. Оценка на надеждността на въпросника WOMAC в проучването 

   Въпросникът WOMAC е широко използван в ревматологичната и ортопедична 

практика за оценка на проведено лечение. За по-голяма достоверност на нашите данни 

направихме оценка на надежността на въпросника в нашето проучване. От получените 

резултати може да се каже, че надежността на въпросника достига много високо ниво 

(α = .884), а когато се имат предвид стандартизираните данни, α = .934, нивото се 

повишава. На тази база може да се твърди, че въпросникът WOMAC показва високо 

ниво на надежност в контекста на настоящото проучване.  

 

2. Безопасност при лечение с ТБП, сравнена с контролните групи  

2.1. Настъпили нежелани събития в хода на лечението  

    Важен критерий при избора на терапевтичен препарат пред друг е рискът, свързан с 

неговата употреба. Отчитането на нежелани събития се извършваше на всяка среща с 

пациента, като характерът им беше различен спрямо времето, изминало от терапията.  

     На първи месец (Фигура 15) не се наблюдаваха нежелани събития при пациентите 

от групите на КС и плацебо. Двама (5,5%) от пациентите, лекувани с ТБП и един (3,7)  с 

Болката на 12-ти месец се засили 
спрямо 1-ви и 6-ти, но е по-
ниска от изходното ниво, р<0.05 

Значима редукция на болката  
от първи до шести месец след 
терапия с ТБП, р<0.05 
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ХК съобщиха за болка повече от 12 часа след апликация. При пет пациенти (14%) с 

интраартикуларна апликация на ТБП се наблюдаваше новопоявил се излив в ставната 

кухина, като той се появи след различен брой апликации. Появата на тази странична 

реакция при тази група пациенти най-вероятно се дължеше на лек инфламаторен 

процес следствие стимулиране на синовиоцитите. Временна загуба в пълния обем на 

движения наблюдавахме при двама (5,5%) от пациентите, лекувани с ТБП, като те се 

възстановиха след 1-2 седмици без намесата на други фармакологични методи. Най-

вероятно това усложнение се дължеше на експозицията на тромбоцити върху колагена 

от ставните повърхности, индуциращи формацията на фибринови филаменти. Всички 

наблюдавани усложенения от терапията бяха значително по-често срещани в групата на 

ТБП спрямо ХК, χ2=5,159, р=0.02. Статистически значимо по-често се срещаха и 

спрямо пациентите, лекувани с КС, χ2= 7.75, р=0.005 и плацебо χ2=6.125, р=0.01. 

Нежелани събития на първи месец
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  Фигура 15. Разпределение на наблюдаваните нежелани събития на първи месец     

        При шести месец не се наблюдаваха нежелани събития в групите.                     

        Характерът на нежеланите събития на дванадесети месец се различаваше от тези 

на предходните. Един пациент (3,8%) от групата на ХК съобщи за извършена тотална 

колянна артропластика, наложила се следствие на силна болка. Двама (7,7%) от същата 

група са се подложили на артроскопия. По един пациент от групите ТБП (3.6%) и КС 

(4%) също са претърпели тази ортопедична процедура. Процентното разпределение на 

нежеланите събития е представено на Фигура 16. Тези пациенти не са включени в 

крайния анализ по никой от компонентите на проследяващите визити. На дванадесети 

месец не се наблюдаваха значителни групови разлики относно нежеланите реакции от 
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лечението, χ2=1.106, p=0.29. Поради тази причина не са проведени постхок 

съпоставяния по двойки. 

Нежелани събития на дванадесети месец
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ТКА∗-тотална колянна артропластика 

Фигура 16. Процентно разпределение на настъпилите нежелани събития на 12-ти 

месец при четирите изследвани групи. 

     Нашите пациенти не съобщиха за появата на главоболие, тахикардия, замайване и 

други системни нежелани реакции.  

 
2.2. Прием на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) през 

периода на изследването 

    Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) са основни медиакаменти 

при лечение на остеоартроза. Тяхното приложение е широко, като достъпът на 

пациентите до тях е лесен. Предвид многобройните нежелани лекарствени реакции се 

налагат ограничения в тяхната употреба, като над 75 години те са абсолютно 

противопоказни. 

    В нашето изследване не са включени пациенти, които са приемали НСПВС 5 дни 

преди започване на терапията, както и 7 дни след последната апликация, предвид 

ефекта, който оказват върху дегранулацията на тромбоцитите в плазмата. Важно за  

дадена терапия е повлияването на болката, затова ограничаването на приема на НСПВС 

е показен за ефекта от лечението. На 6-ти и 12-ти месец пациентите са запитвани дали 

са използвали НСПВС през последната седмица преди визитата. Резултатите са 

обобщени  във вид на проценти за различните терапевтични групи.  
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Шести Месец  

 На шести месец най-висок процент на прием на НСПВС се съобщи при КС 

групата – 63% (N=19 пациенти), следвана от групите с ХК - 56% (N=15) и Плацебо 

групата – 56% (N=9). Групата, лекувана с ТБП беше с най-нисък процент на прием - 

32% (12 пациенти). Груповите разлики са от статистическа значимост, χ2=9.805, p=0.02 

и са представени на Фигура 17. 

Процент пациенти, приемащи НСПВС на шести месец
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Фигура 17. Процентно разпределение на пациентите, приемащи НСПВС на 6-ти месец 

 

Дванадесети Месец  

 Резултатите от дванадесети месец показаха най-висок процент на прием на 

НСПВС отново при КС групата - 62% (N=15), следвана от плацебо групата - 57%  

(N=8), като нивото беше приблизително сходно за ТБП групата - 44% (N=12) и ХК – 

43% (N=10). Независимо от разликите, не се установи значима разлика между групите,  

χ2=1.49, p=0.22. Приемът на НСПВС една година след терапия беше сходен при 

пациентите от четирите изпитвани групи, като процентното разпределение е 

представено на Фигура 18. 
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Процент пациенти, приемащи НСПВС на дванадесети 
месец
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Фигура  18. Процентно разпределение на пациентите, приемащи НСПВС на 12-ти 

месец 

 

3. Влияние на възрастта на пациентите върху ефекта от лечението с тромбоцит 

богата плазма 

      Възрастта на пациентите е демографски фактор, за който се предполага, че може да 

окаже влияние върху ефекта на лечението. За да се провери връзката между двете 

величини, ТБП групата е разделена на две възрастови подгрупи: 1) под 65 години (< 

65); 2) на/над 65 години (≥65).  Броят на участниците в подгрупите за трите периода от 

време, 1-ви, 6-ти и 12-ти месец, е различен, поради различния общ брой на извадките.  

Статистическият анализ е направен чрез тест за независими извадки (Independent 

sample T test). При търсене на зависимост между възраст и ефект на първи месец от 

изследването не се регистрира статистически значима разлика между двете подгрупи, 

p>.05, представено на Фигура 19. 
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Влияние на възрастта на пациентите върху ефекта от 
ТБП на първи месец
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Фигура 19. Влияние на възрастта върху ефекта от ТБП на първи месец 

     При анализа на данните на шести месец значение на възрастта върху ефекта от 

лечението установихме единствено при въпросника Lequesen, p<0.00. При останалите 

въпросници не се наблюдаваха статистически значими разлики между двете възрастови 

подгрупи, p>0.05. Данните са илюстрирани на Фигура 20. 
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Фигура 20. Влияние на възрастта на пациентите върху ефекта от ТБП на шести месец 
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        При дванадесети месец се установи по-силна тенденция за влиянието на възрастта  

върху ефекта от лечението с ТБП. Статистически значима разлика между двете 

подгрупи открихме при следните въпросници: WOMAC функция,  WOMAC общ сбор, 

Lequesne и VAS при движение, представени на Фигура 21. 

Влияние на възрастта върху ефекта от ТБП на 
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Фигура 21. Влияние на възрастта на пациентите върху ефекта от лечение с ТБП на 

дванадесети месец. 

    В първите месеци след лечението не открихме зависимост на ефекта от възрастта на 

пациентите. В края на изследването установихме по-категорична тенденция за по-

добър ефект от терапията с ТБП при пациенти под 65 години. Резултатите от лечението 

се задържаха без промяна при подгрупата с пациенти над 65 години, докато при тези 

под тази възраст установихме трайна тенденция за намаляване на резултатите от 

въпросниците WOMAC, Lequesne и VAS на дванадесети месец. Промените във 

въпросниците през периода на изследването са отразени на Фигура 22. За постигане на 

дългосрочна ефективност възрастта на пациентите трябва да се взема под внимание, 

установихме от нашата пациентска извадка. 
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Фигура 22. Динамика във въпросниците в подгрупите според възрастта.  

   Изходната стойност при въпросника Lequesne е със статистически значима разлика 

между двете подгрупи на изходно ниво, р=0.001 и се задържа значимо през целия 

период на изследването, като в групата с по-ниска възраст стойността непрекъснато 

намалява, а в групата с пациенти > 65 години резултатът се повишава спрямо първия 

месец след апликациите, но все още под изходното ниво. Подобна е тенденцията и при  

въпросника WOMAC с по-ниски средни стойности на изходно ниво в полза на 

подгрупата < 65 годишна възраст, но без да достигат статистически значима разлика с 

подгрупата > 65 години, р=0.168. 

 

4. Влияние на рентгеновия стадий върху ефекта при терапия с ТБП 

       Рентгеновият стадият е друг фактор, за който се предполага, че оказва влияние 

върху ефекта от лечението, както сочат данните от досегашни изследвания. В 

настоящото проучване включихме пациенти от два стадия - II-ри и III-ти стадий по 

Келгрен и Лорънс. От нашите резултати на първи месец статистически значима разлика  

между пациентите от II-ри и III-ти стадий отчетохме само по отношение на въпросника 

Lequesne, U = 90.50, p=0.038. При останалите въпросници не установихме зависимост  

между ефекта от терапията и стадия на лекуваната колянна става, p>0.05, представени 

на Фигура 23. 
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Влияние на рентгеновия стадий върху ефекта от 
лечението с ТБП на първи месец
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 Фигура 23. Влияние на рентгеновия стадий върху ефекта на първи месец 

     Шест месеца след терапия с ТБП рентгеновия стадий се оказа от значение отново 

само при оценката на тежестта на КОА при въпросника Lequesne, U = 62.50, p=.001. 

Данните са представени на Фигура 24. 

Влияние на рентгеновия стадий върху ефекта от 
лечението с ТБП на шести месец

8,07
12,1

2,16 3,92

36,44

3,661,26

26,88

2,82
6,72

7,46
2,72

27,15

37,46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

WOMAC бол
ка, р

=0.58

WOMAC ск
ованост,

 р=0.74

WOMAC фун
кция, р

=0.81

WOMAC oбщ
о, р

=0.8
8

Lequesn
e, р

=0.00**

VAS покой, р=0.0
9

VAS дв
ижение, р

=0.9
8

ср
ед

на
 ст

ой
но

ст

 II-стадий (N=13) III-стадий (N=24)

 
 Фигура 24. Влияние на рентгеновия стадий върху ефекта от ТБП на 6-ти месец     
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     Една година след проведеното лечение с ТБП статистически значима разлика между 

пациентите от двата рентгенологични стадия се установи при оценката на 

въпросниците: WOMAC болка 12,  U=22.50, p=.023; WOMAC функция 12, U=12.50, 

p=0.23; Lequesne 12, U=20.50, p=0.015. Оценката на останалите въпросници не 

зависеше от рентгенологичния стадий, p>0.05, представено на Фигура 25. 

Влияние на рентгеновия стадий върху ефекта от 
лечението с ТБП на дванадесети месец
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Фигура 25. Влияние на рентгеновия стадий върху ефекта от лечение с ТБП на 

дванадесети месец 

   При нашите резултати се наблюдава подобряване на въпросниците за оценка на 

болката, сковаността и функцията при II-ри рентгенологичен стадий, проследени на 

трите визити и влошаване/задържане на резултатите при III-ти стадий най-ясно на 

дванадесети месец. По-траен ефект получаваме при пациентите с по-нисък стадий на 

засегнатата става, Фигура 26. 

    Стойностите при въпросника Lequesne се задържаха със статистически значима 

разлика между двете подгрупи през целия период на изследването. По–ниски  

стойности наблюдаваме при подгрупата с II-ри рентгенов стадий. При тях резултатите 

се подобряват с времето, докато при III-ти стадий се задържат или влошават. 
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Фигура 26. Разлика между ефекта при II-ри и III-ти рентгенов стадий 

    

5. Влияние на продължителността на оплакванията върху ефекта от терапия с 

ТБП 

    Влиянието на продължителността на оплакванията върху ефекта от лечение с ТБП, 

отново показва противоречиви съобщения в наличната ни литература. За целите на 

нашия анализ разделихме пациентите според давността на заболяването < 5 години и 

>5 години. В нашата пациентска извадка, лекувана с ТБП, установихме 

продължителност на колянната остеоартроза средно 5.36±3.64, с минимална 

продължителност от 0.5 и маскимална от 15 години.        

     Данните от теста на Спирмън показаха, че продължителността на оплакванията при 

пациентите от нашата извадка няма влияние върху отговора от терапията през първите 

месеци от лечение. При нито един от въпросниците не се отчете значима разлика в 

отговорите между двете подгрупи пациенти, р>0.05.  Единствено на дванадесети месец 

установихме значение на продължителността на оплакванията за ефекта от 

приложената терапия. Зависимостта между ефект и продължителност на КОА е 

представена на Фигура 27. При въпросника Lequesne отчетохме значима корелация, 

Rho = 0.358, p=0.008. Стойността на Rho е в рамките на умерена корелация. Умерена 

корелация установихме и при VAS при движение Rho = 0.442, p=0.001, a слаба при 

раздела от въпросника WOMAC функция Rho = 0.231, p=0.046. Стойностите са 
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положителни или пациенти с по-дълъг срок на заболяване показват по-високи 

стойности и обратно, т.е. ефектът от лечението на дванадесети месец е по-добър при 

пациенти с по-кратък период на оплаквания.  
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Фигура 27. Значение на продължителността на оплакванията за крайния ефект от 

терапията с ТБП на дванадесети месец 

 
6. Оценка на ставните структури чрез ехография през периода на изследването 

     Ставната ехография е неинвазивен, безопасен и сравнително евтин метод за оценка 

на ставните тъкани, като осигурява заедно с рентгенографската оценка, правилна 

преценка за последващия терапевтичен подход при всеки пациент. Пациентите се 

оцениха преди лечение с помощта на ултразвукова диагностика (УЗД). Проследиха се 

отново на шести и дванадесети месец. Поради изходните разлики в групите не се 

извършиха съпоставителни тестове, а се проследи динамиката на ставните структури 

вътре в самите тях.  

     При пациентите, лекувани с ТБП, след направения анализ на ехографските данни и 

по-специално оценката на хрущяла за период от една година, не установихме 

сигнификантна промяна в неговата структура. Впечатление прави подобряване на 

неговото качество при малък брой пациенти. Този процес наблюдавахме при по-леки 

увреди на ставния хрущял (загуба на хомогенност и анехогенност), като промяна в най-

r =. 231 
p = .046 

r =. 442 
p = .001 

r =. 358 
p = .008 
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тежката степен (фокални или дифузни лезии) не установихме. Вероятно при по–голяма 

извадка от пациенти с по-леки структурни увреди бихме наблюдавали сигнификантни 

разлики. Промените, настъпили в хода на изследването след лечение с ТБП са отразени 

на Таблица 14.    

Таблица 14. Оценка на пациентите, лекувани с тромбоцит богата плазма чрез 

ехография за една година 
Ставен 
хрущял 

Нормална 
ехогенност, 

N (%) 

Замъгляване, 
загуба на ясните 

ръбове, N (%) 

Загуба на 
хомогенността и 
анехогенността, 

N (%) 

Фокално или 
дифузно 

изтъняване 
N (%) 

χ2 p-value 

изходно 
ниво 

0 
(0%) 

2 
(9%) 

15 
(65%) 

6 
(26%)  

 

0.565 

 

 

0.45 

6-ти 
месец 

0 
(0%) 

4 
(18%) 

13 
(56%) 

6 
(26%) 

12-ти месец 0 
(0%) 

5 
(22%) 

12 
(52%) 

6 
(26%) 

 
Остеофити Няма, 

N (%) 
Малки протрузии, 

N (%) 
Големи 

протрузии,  
N (%) 

Много големи 
протрузии, N 

(%) 

χ2 p-value 

изходно 
ниво 

2 
(9%) 

7 
(30%) 

8 
(35%) 

6 
(26%) 

 
 
0.00 

 
 
1.00 6-ти 

месец 
2 

(9%) 
7 

(30%) 
8 

(35%) 
6 

(26%) 
12-ти месец 2 

(9%) 
7 

(30%) 
8 

(35%) 
6 

(26%) 
  

Излив Не е наличен, N (%) Наличен N (%) χ2 p-value 
изходно 
ниво 

14 
(61%) 

9 
(39%) 

 
 

1.534 

 
 

0.21 6-ти 
месец 

15 
(65%) 

8 
(35%) 

12-ти месец 18 
(78%) 

5 
(22%) 

 
Синовит Не е наличен, N (%) Наличен, N (%) χ2 p-value 

изходно 
ниво 

13 
(59%) 

10 
(41%) 

 
 
 
0.019 

 
 
 
0.89 

6-ти 
месец 

13 
(59%) 

10 
(41%) 

12-ти месец 14 
(61%) 

9 
(39%) 

Всички съпоставяния показват липса на статистическа значимост, p>0.05. 

    По отношение големината на остеофитите, те останаха непроменени в хода на 

изследването. Една част от пациентите, които попаднаха към групата за лечение с ТБП 

имаха изходни данни за вътреставен излив и синовит. Анализът на същите на 

дванадесети месец също не показа статистически значимо подобрение. 

    В групата, лекувана с ХК също не настъпиха сигнификантни разлики между 

изходното ниво и останалите визити в оценките на вътреставния излив, хипертрофията, 

остеофитите. Отчете се задържане на ехографската находка и по отношение на ставния 

хрущял. Двама пациенти със загуба на хомогенност преди лечение са оценени със 
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замъгляване и загуба на ясните ръбове в края на изследването, но тази промяна не е от 

статистическа значимост.  

    Анализът на данните от КС група също не показа статистически значима разлика в 

хода на изследването. Отчете се редукция на синовиалната хипертрофия и излива на 

шести месец, но на дванадесети не се регистрира промяна спрямо изходното ниво. 

Предвид краткотрайния ефект на кортикостероидите не може да се очаква дълготрайна 

промяна по този показател. Деструктивното действие на КС върху ставния хрущял 

също не се потвърди в нашата пациентска извадка. Несигнификантни промени се 

наблюдаваха по отношение на ставния хрущял, синовиална хипертрофия и излив. 

Остеофитите не промениха размера си.  

    При пациентите, попаднали в групата за лечение с плацебо също не се установиха 

статистически значими промени.  
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V. OБСЪЖДАНЕ 

Въпросниците WOMAC, Lequesne и VAS проследяват отговора от терапията в 

изследваните групи. Анализът на нашите данни чрез тях за едногодишен период показа 

значителна редукция от първоначалната оценка на пациентите, лекувани с ТБП и ХК и 

задържане на тези резултати за период от една година. 

Не така можем да кажем за тези, които се лекуваха с КС и плацебо. При тях 

наблюдавахме подобрение на оплакванията, най-значимо на първи месец, като ефектът 

беше изчезнал до шести месец и остана непроменен до дванадесети месец. При тези 

групи пациенти се установи и най-висок прием на медикаменти за справяне с болката 

през периода на наблюдение (над 53% и в двете групи) 

Авторите са единодушни, че ТБП води до ефективно намаляване на болката, 

сковаността и подбрява функцията в ежедневието – Sampson и сътр., Wang-Saegusa и 

сътр.,  Filardo и сътр., Gobbi и сътр., Napolitano и сътр., Hart и сътр., Halpern и сътр., 

Mangone и сътр., Hassan и сътр., Bagherifard и сътр., Gobbi и сътр., Kavadar и сътр., 

Jivan и сътр. При тези проучвания е използвана различна по вид плазма, различен 

интервал между апликациите и всички въпросници са се подобрили сигнификантно 

спрямо изходното ниво на шести или дванадесети месец. Авторите определят 

постигнатия ефект след лечение с ТБП с високото съдържание на растежни фактори, 

както и анаболното им влияние върху ставните структури. Нашите данни от трикратно 

приложена тромбоцит обогатена плазма потвърдиха ползата от употребата й, като при 

всички използвани от нас въпросници - WOMAC, Lequesne и VAS, установихме 

значима редукция спрямо изходното ниво с намаляване на ефекта една година след 

аплицирането, но все още с резултати под изходното ниво. 

За установяването на ефективност лечението с ТБП е сравнявано с прилагането на 

плацебо в клиничните изпитвания. От метаанализ на  Colen и сътр. на 74 проучвания в 

областта на КОА е ясно, че физиологичният разтвор има повече от ''плацебо '' ефект с 

около 30 % редукция в болката на пациентите. Това я прави сравнима по ефективност с 

други медикаменти един месец след терапия. Авторите Patel и сътр. и Rayegani и сътр.  

установяват при пациенти, лекувани с ТБП и плацебо, статистически значимо 

подобрение при WOMAC в ТБП групата спрямо плацебо до края на изследването на 

шести месец. Колектив Gormeli и сътр. отчитат сигнификантна разлика между двете 

терапевтични групи спрямо въпросника VAS за период от една година. Smith и сътр. 
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установяват ефективно повлияване на оплакванията при пациентите на втори месец при 

плацебо, подобно на ТБП, но с липса на ефект от едногодишното проследяване, 

сравнено с лечението с ТБП. Резултатите при нашата плацебо група са в подкрепа на 

получените до сега данни за редукция на оплакванията през първите месеци, чрез 

повлияване на волтаж-зависимите натриевите канали и загуба на ефект на шести и 

дванадесети месец. Нашите данни потвърдиха ползата от употребата на ТБП, сравнена 

с плацебо, като при всички използвани от нас въпросници - WOMAC, Lequesne и VAS, 

установихме значима и продължителна ефективност в полза на плазмата.   

Преобладаващ брой автори в своите изследвания дават заключение за  

превъзходството на ТБП над лечението с ХК. Авторите Sanchez и сътр. въпреки, че 

изследват своите пациенти само два месеца, установяват успешното лечение с ТБП, 

приложена трикратно спрямо нискомолекулна хиалуронова киселина. Превес в 

лечението с ТБП над ХК са установили и Li и сътр. единствено на шести месец, като до 

този месец ефектът е бил подобен. Те са изследвали малка извадка пациенти – по 15 

човека в група. Spakova и сътр. също установяват по-добри резултати в ТБП групата 

спрямо ХК, но за разлика от нас те изследват по-млада популация (средна възраст 53г.) 

и изходните стойности на WOMAC и VAS при тях са с 10 единици по-ниски стойности 

спрямо установените в нашата извадка, което предполага по–лека увреда и по-

ефективно повлияване от плазмата. Cerza и сътр. използват четирикратни апликации на 

ТБП, които може да са причина за по-добрата ефективност спрямо нискомолекулна ХК, 

отчетена на шести месец, оценена с WOMAC. Колективът на Raeissadat и сътр. 

установяват липса на разлика между TБП и ХК след една година само по отношение на 

повлияване на болката, докато сигнификантна разлика откриват при оценката на 

сковаността и функцията. Те са използвали четирикратни апликации с ТБП, което може 

би е причината за по-добрия резултат в тази група спрямо нискомолекулната ХК.       

Нашите данни са в подкрепа на установените от Коn и сътр. еднакво повлияване на 

въпросниците за оценка на ефективността на шести месец при пациенти над 50 години 

и при напреднала ОА след лечение с ТБП и ХК. Подобни са и на Filardo и сътр., при 

които не се открива сигнификантна разлика между двете групи, но стойностите от 

въпросниците са по-ниски за групата, лекувана с ТБП. Ефектът от лечението с ТБП е 

сравним с ефекта от ХК и според авторите Cole и сътр. Те са направили това 

заключение след изследване на 99 пациенти, разпределени в двете групи – ТБП и ХК. 

Нашите данни са в подкрепа на това проучване като установихме, че няма разлика в 
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ефективността при двете медикаментозни групи за период от една година. Отчитаме 

разлика в средните стойности на въпросниците с по-ниски нива при ТБП групата, които 

не достигат значима разлика с ХК. 

Превъзходство на ТБП над ХК установихме при сравняване на двете групи спрямо 

процента на пациентите в тях, постигнали висок отговор от терапия (редукция с повече 

от 50% от изходния резултат на WOMAC според критериите на OMERACT-OARSI на 

първи и дванадесети месец. Колективът на Sanchez и сътр. установяват такъв отговор 

при 38,2% от пациентите от ТБП срещу 24,1% от ХК на шести месец, докато при нас 

този процент е 26% и за двете групи. По-високият процент на отговор вероятно се 

дължи на включените от тях пациенти с по-ниска рентгенографска степен и  възраст в 

сравнение с нашата пациентска извадка. Изследователите Halpern и сътр. получават 

значително по-малък процент на редукция, сравнен с нашия резултат, но този разлика 

може да се обясни с по-малкия брой апликации при лечението на техните пациенти 

(една интраартикуларна апликация с ТБП). 

Единствено употребата на интраартикуларни КС се препоръчва при лечение на КОА, 

като все още има противоречиви мнения за директното влияние върху повишената 

честота на ставна деструкция. Колектив Forogh и сътр. за период от шест месеца 

наблюдават редукция на болката, сковаността и подобряване на ежедневните дейности 

при пациентите, значимо при лечение с ТБП в сравнение с една интраартикуларна КС 

апликация. Нашето изследване е в подкрепа на получените данни, като разликата в 

ефективността се задържа значимо за период от една година. Получените от колектив 

Jubert и сътр. резултати, че няма разлика между ТБП и КС след шест месеца от 

еднократно интраартикуларно лечение, се различава от нашите данни, макар оценката 

за ОА да се е подобрила и за двете групи пациенти. Пациентите, взели участие в 

нашето изследване са от II-ри и III-ти рентгенов стадий, докато при Jubert пациентите 

са с по-тежки промени (III–ти и IV-ти), а ТБП е аплицирана само веднъж, което 

предполага по-ниска ефективност от плазмата при по-напреднали увреди.  

Оценката на всички въпросници в нашето изследване показа постигане на ефект и 

устойчив такъв при лечение с ТБП за период от една година над лечението с плацебо. 

Не успяхме да подкрепим изследванията, установяващи превъзходството на ТБП над 

ХК, освен по процента на пациенти с постигнат висок отговор към терапия, като това 

превъзходство предполага наличието на фактори, водещи до този резултат. 
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Съпоставянето на нашите резултати за настъпили нежелани събития с данните от 

наличната ни литература е трудно, предвид разликите в методите на приготвяне, 

съхранение и употреба на получената плазма, а оттам и предположенията за различна  

им честота. От основно значение авторите отбелязват левкоцитното съдържание, 

поради проинфламаторните свойства, докато от метаанализа на Riboh и сътр. данните 

не са категорични за влиянието на този фактор върху честотата на нежеланите събития.  

Новопоявил се излив в ставата наблюдавахме единствено при пациентите, лекувани 

с ТБП. Това вероятно се дължеше на стимулацията на синовиоцитите и продукцията на 

синовиална течност, както сочи и медицинската литература. 

Проучванията за появата на болка и излив при лечение с ТБП са противоречиви. В 

някои от публикациите авторите не съобщават за настъпили нежелани реакции - 

Sampson и сътр., Napolitano и сътр., Say и сътр., Hart и сътр., Bagherifard и сътр. и Smith 

и сътр. Липсата на установен излив в ставата при тези изследвания вероятно се дължи 

на неизползването на ултразвукова диагностика в проучванията. 

Други автори са наблюдавали тези събития както в групата с ТБП, така и в групата с 

нискомолекулна ХК и са регистрирали незначима разлика между двете групи, p>0.05. 

Li и сътр. регистрират равен брой на пациентите с настъпили нежелани реакции - по 12 

пациенти в групата с ТБП (N=30) и хиалуронова киселина (N=30). Броят на пациентите 

с нежелани събития в ТБП-групата е значително по-висок от получения наш резултат - 

двама с болка и пет с излив. Вероятно тази разлика при тях се дължи поради употребата 

на плазма с по-ниска концентрация на тромбоцити и с по-високо съдържание на 

левкоцити, както и малкия опит в лечението с нея.  

По-висока честота на болка, но не и на излива след терапия с ТБП са установени от 

Filardo и сътр. Те отчитат силна болка при 20% и излив при 15% от пациентите, 

лекувани с плазма, богата на растежни фактори (плазма с концентрация на тромбоцити 

един-три пъти над нормата, получена след единично центрофугиране). Тези резултати 

са по-високи от наблюдаваните от нас 5,5% болка при пациентите, лекувани с ТБП. 

Предполагаме влиянието на начина на съхранение на ТБП при тях (плазмата е 

замразена след получаването й, като не се налага венепункция на пациента преди 

следващите две апликации) и използването на активатор. По отношение на 

вътреставния излив нашите данни (14%) са съпоставими с получените от авторите 

резултати.  
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Колектив Filardo и сътр. установяват при пациентите, лекувани с ТБП статистически 

по-висока честота на постинжекционната болка спрямо ХК, р=0.039, като не откриват 

разлика в честотата на излива между двете групи. От анализа на нашите данни няма 

разлика в процента на пациентите с болка, лекувани с ХК и ТБП, но се различават 

спрямо новопоявилият се излив – 14% при ТБП. Вероятна причина за това е 

използваната от тях плазма, която е била замразена до -30 градуса, оказваща влияние 

върху дегранулацията на  α–гранулите. 

Нашите резултати са в съответствие с няколко проучвания, където се установява по-

висока честота на страничните реакции след апликации в групата, лекувана с ТБП- 

Kavadar и сътр., Riboh и сътр. и Rayegani и сътр. Последният колектив е използвал 

плазма богата на левкоцити, предполагаща висока честота на нежеланите събития, но не 

уточняват точния процент на нежеланите реакции. 

В изследването на Patel и сътр. регистрират четирима пациенти от група А и трима 

от група В с болка и загуба на пълния обем на движения за два дни след апликациите 

(при 7% от пациентите). Това усложнение вероятно се дължи на активиране на 

тромбоцитите под действието на вътреставния колаген и образуването на фибринови 

филаменти. Разликите с контролната плацебо група са статистически значими (р=0.02) 

подобно на нашите резултати. Приликата с нашите резултати е свързана с използването 

на еднакъв по вид плазма - тромбоцит чиста без левкоцити плазма според 

класификацията на Mishra и сътр. 

На шести месец не се наблюдаваха специфични постинжекционни реакции, 

пациентите не съобщиха за поява на други нежелани събития.  

На последната проследяваща визита - дванадесети месец - пациенти от групите на 

КС, ХК и ТБП, поради персистиране на оплакванията бяха потърсили ортопедична 

помощ с последващи хирургични интервенции. Липсваха подобни наблюдения от 

познатите ни клинични проучвания. 

Нашите пациенти понесоха добре апликациите без допълнителни системни 

оплаквания като главоболие, тахикардия, гадене, болка в гърба за разлика от описаните 

от Patel и сътр., Sanchez и сътр. и Riboh и сътр. Тези автори обаче не свързват тези 

оплаквания с апликациите от ТБП.  

По отношение на наблюдението на пациентите за техния прием на НСПВС, на шести 

месец най-нисък процент беше отчетен при пациентите, лекувани с ТБП (29%), а най-
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висок при пациентите от КС група. Получените от нас данни се доближиха до 

установените от други автори - Hassan и сътр. с 45% редукция в приема на НСПВС. На 

шести месец най-лоши показатели бяха отчетени при пациентите, които са лекувани с 

КС и плацебо, поради загуба на ефект.  

На дванадесети месец отново най-нисък процент на прием на НСПВС беше отчетен 

от групата, лекувана с ТБП - 43% и ХК - 40%, но разликите между четирите 

терапевтични групи не достигнаха статистическа значимост. Няма съобщения в 

литературата за честотата на прием на НСПВС след една година от интраартикуларна 

терапия.  

При избора на терапевтичен метод от значение са и факторите, които трябва да се 

вземат под внимание за постигане на оптимални резултати.  

Възрастта на пациентите е фактор, който би могъл да оказва влияние върху ефекта 

от терапията. Нашите данни съвпадат с изследователите Filardo и сътр., които 

установяват по-лоши резултати при по-възрастните пациенти при оценката им на 

дванадесети месец.  Авторите Кon и сътр. разделят пациентите, лекувани с ТБП под и 

над 50 години, като на шести месец от проследяващите визити, статистически значими 

по-лоши резултати са имали пациентите с по-висока възраст (р=0.01). В нашето 

изследване значима разлика между двете подгрупи открихме на последната 

проследяваща визита. Jang и сътр. откриват негативна корелация между възрастта на 

пациентите и оценката за болка през периода на изследването от една година. Ние 

отчетохме редукция на болката при всички пациенти, но със статистически значима 

разлика между двете подгрупи според възрастта. При останалите въросници 

наблюдавахме влошаване на резултатите в подгрупата с по-висока възраст. Колективът 

на Hassan и сътр. също установяват средна негативна корелация (r=0.55, p<0.001) 

между възрастта на пациентите и въпросника за оценка на болка. 

Влиянието на възрастта върху ефекта е установена и в резултатите на Bottegoni и 

сътр., макар че в тяхната пациентска извадка не са включени пациенти под 65  години, 

което затруднява сравняването с нашите резултати. Те са изследвали пациенти между 

65 и 86 години (72±5.88), като са проследили ефекта от леченнието през следващите 

шест месеца. Липса на ефект авторите са наблюдавали при пациенти над 80 години, 

докато в подгрупите 65-69г. и 70-79г. са наблюдавали ефективно повлияване на 

симптоматиката без разлика между двете възрастови групи.  
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Авторите Raeissadat и сътр. не установяват разлика между ефекта от лечение с ТБП 

при подгрупите над и под 55 години при никой от проследяващите показатели. Тяхната 

изпитвана група обаче се състои от пациенти със средна възраст 56.85±9.13,  с около 10 

години по-млада популация от нашата извадка. Тази разлика би могла да обясни 

разликата в ефективността, макар в това проучване да са взели участие пациенти от 

различен стадий с най-голяма честота от II-ри и III-ти, подобно на нашето изследване.    

Друг основен критерий при избора на лечение на КОА при всеки пациент според 

сегашните препоръки е рентгеновият стадий. Дегенеративните промени или липсата на 

хондроцити и изтъняване на хрущялната пластинка може да намали ефективността на 

препарата. Анализът на нашите данни върху значението на рентгеновия стадий за 

изхода от терапията с ТБП, беше в подкрепа на повечето автори от наличната ни 

литература. Повечето от тях след анализ на техните изследвания подкрепят 

прилагането на ТБП при по-леко увредени пациенти, като някои от тях посочват и 

неоправданите апликации при напреднал рентгенов стадий:  Filardo и сътр., Jang и сътр. 

При нашите резултати значението на тежестта на колянната остеоартроза се установи 

при всички въпрсници Lequesne: на първи, шести и дванадесети месец, при който ясно 

се отграничиха пациентите с по-тежки промени, следствие на болестта. През периода 

на наблюдение пациентите от II–ри рентгенов стадий задържаха резултат между 8 и 10, 

а на тези от III-ти между 11 и 13 при Lequesne. С най-голяма подкрепа на тезата за 

влиянието на рентгеновия стадий е дванадесети месец със статистически значима 

разлика между двете групи пациенти, където промяна има също и при: WOMAC-болка 

и функция и VAS при движение. Нивото на болка при покой при всички пациенти, 

лекувани с ТБП не се оказа зависимо от тежестта на остеоартрозата, вероятно поради 

липсата на натоварване в ставата. Установените от нас резултати показват задържане на 

ефекта от терапията при по-леко увредени ставни структури и загубата на ефект при 

по-напреднали промени.  

Тенденция за по-добри резултати при пациентите с по-нисък стадий изказват 

авторите: Filardo и сътр., при които резултатите се влияят от рентгеновия стадий на 

пациентите, без да достигат статистически значими разлики, тъй като те са провели 

проучването си при ранни промени (с пациенти до II-ри стадий). Колектив Raeissadat и 

сътр. установяват по–добър отговор от терапята с ТБП при пациенти под II-ри 

рентгенов стадий без установяване на статистическа значимост с пациентите от 
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останалите подгрупи. Montanez-Heredia и сътр. също заключават по-добрата 

ефективност при по-нисък стадий.  

Статистически значима разлика между пациенти от различни стадии е установена от  

Filardo и сътр., които изследват три подгрупи - К-Л - 0 група, К-Л от I-ва до III-та и 

трета група пациенти от К-Л IV-ти стадий. Между трите подгрупи пациенти те 

установяват трайна статистически значима разлика в отговора към терапията през 

целия период на наблюдение от една година. 

Kолектив Kon и сътр. разделят пациентите на хрущялна дегенерация, ранна и 

напреднала остеоартроза, като забелязват настъпило подобрение след лечение с ТБП от 

втори до шести месец в групата на хрущялна дегенерация, задържане на постигнатия 

резултат от втори месец до шести при пациентите с ранни промени и загуба на добрите 

резултати от втори месец при напреднала остеоартроза - IV стадий.  Колектив Gormeli и 

сътр. също са направили изпитването с пациенти от ранен стадий и с напреднала 

остеоартроза и доказват статистическа разлика в отговора от терапията. 

Нашите резултати са в съответствие с проучването на Hart и сътр., които изследват 

50 пациента, разпределени във II-ри и III-ти рентгенов стадий, като оценките на 

пациентите от двете групи значимо се различават с по-висока ефективност при II-ри 

стадий.  

Колектив Cerza и сътр. не отчитат промяна в отговора към терапията в зависимост от 

рентгеновия стадий на 4-та, 12-та и 24-та седмица. Те са изследвали 60 пациента, като 

15 от тях са били  III-ти рентгенов стадий. Резултатите от WOMAC при тези пациенти 

са статистически неразличими от тези на пациентите от групите I-ви и II-ри стадий. За 

разлика от нас те са използвали плазма след единично центрофугиране, което 

предполага по-ниска концентрация на тромбоцити и растежни фактори и съответно 

ефект.  

За доказване на влиянието на продължителността на оплакванията като критерий 

при избора на този вид терапия е работил колективът на Rayegani и сътр., които 

разделят пациентската популация, лекувана с ТБП, на две подгрупи – с 

продължителност на оплакванията под и над една година. При анализа на данните си 

установяват сигнификантна разлика в резултатите на WOMAC скованост в полза на по-

малката давност (р=0.01). При нашата пациентска извадка установихме разлика само по 

показателя функция. Вероятно разликите в използваната плазма, продължителност на 
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оплакванията, както и възрастта на пациентските извадки са причината за разликата с 

нашите резултати.  

Hassan и сътр. са установили значима корелация между продължителността на 

оплакванията и VAS промените след терапията, r=0.71, p=0.001 още на шести месец. 

По-силната корелация, отчетена от авторите вероятно се дължи на по-големия брой 

апликации – 6 бр. през месец, за разлика от нашето изследване.   

В практиката ни липсват медикаменти с болест-модифициращо действие.  

От направените до сега клинични изследвания много малък брой автори са проучили 

промените, които настъпват в ставните структури посредством ехография или друг 

образен метод. Оценка на дебелината на ставния хрущял са направили Sampson и сътр., 

които макар установеното увеличение в дебелината на хрущяла в латералната и 

централната му част, не отчитат сигнификантна разлика преди и след терапия с ТБП за 

период от една година. УЗИ на ставните структури са извършили Hassan и сътр. Те 

също не са установили сигнификантна разлика между изходния вид на хрущяла и при 

оценката му на шести месец, като установяват само един пациент от общо двадесет с 

подобрение въпреки шесткратните апликации на ТБП. Нашите резултати са 

съпоставими с тези в литературата. Аналогично в нашата пациентска извадка също не 

се установи разлика в ехографския образ през периода на наблюдение, като броят на 

подобрилите се пациенти при нас е три, вероятно поради по-дългия период на 

наблюдение, нужно за регенеративните процеси. Същите автори са установили 

сигнификантна разлика в броя на пациентите, които са имали синовиална хипертофия в 

коленни стави преди и след терапия, р<0.05 (от петнадесет пациенти преди лечение на 

пет в края на наблюдението). В нашето изследване не отчетохме значима промяна по 

този показател. Вероятно използваните от тях шест апликации на ТБП през интервал от 

един месец водят до поддържане на постоянно високо ниво на антиинфламаторни 

цитокини, които  редуцират синовиалната тъкан. 
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VI. ИЗВОДИ 

1. Лечението с тромбоцит богата плазма повлиява ежедневната болка, скованост и 

подобрява функцията при колянна остеоартроза за проследения едногодишен 

период. 

2. Лечението с тромбоцит богата плазма има аналогична ефективност с тази при 

терапия с хиалуронова киселина. 

3. За пациентите с висок терапевтичен отговор (редукция с ≥ 50% от изходния 

WOMAC) тромбоцит богата плазма превъзхожда ефекта на хиалуроновата 

киселина, лечението с кортикостероиди и плацебо за едногодишен период. 

4. Страничните реакции са по-често срещани при терапия с тромбоцит богата 

плазма единствено в периода на апликациите, а след това са съпоставими с тези 

на останалите изпитвани препарати. 

5. Лечението на колянната остеоартроза с тромбоцит богата плазма води до 

намален прием на НСПВС спрямо другите интраартикуларни методи на лечение 

до дванадесети месец. 

6. Възрастта на пациентите оказва влияние върху дългосрочната ефективност при 

лечение с тромбоцит богата плазма. 

7. Рентгенографският стадий е важен при терапия с тромбоцит богата плазма – 

пациенти с по-леко засягане имат висока и дълготрайна ефективност.  

8. Давността на колянната остеоартроза оказва неблагоприятен ефект върху 

дългосрочното повлияване от терапия с тромбоцит богата плазма. 

9. Ултразвуковата оценка на структурите в коленни стави не показаха значима 

промяна след терапия с тромбоцит богата плазма. 
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VII. ПРИНОСИ 

А. Приноси с научно-теоретичен характер 

1. За първи път в българска популация с първична колянна остеоартроза е 

направено изследване на терапевтичната ефективност и безопасност на 

тромбоцит богата плазма. 

2. За първи път се изследва влиянието на възрастта, рентгенографската степен и 

давността на оплакванията върху отговора на лечението с тромбоцит богата 

плазма. 

3. За първи път в България се оценява надеждността на въпросника WOMAC. 

4. Съпоставена е ефективността на метода спрямо одобрени и утвърдени такива в 

националната практика. 

 

Б. Приноси с научно-приложен характер 

1.  Установява се дълготраен ефект от терапия с хиалуронова киселина и тромбоцит 

богата плазма при пациенти с първична остеоартроза на колянна става без 

ултрасонографски данни за възпалителна компонента. 

2. Проучен е профилът на безопасност и съотношението полза - риск на различните 

терапевтични методи. 

3. Обогатява терапевтичните възможности при пациенти с първична остеоартроза 

на колянна става. 

 

В. Приноси с научно-потвърдителен характер 

1. Потвърждава се краткотрайния ефект на кортикостероидите. 

2. Използването на ултразвук в ревматологичната практика съдейства за правилния 

терапевтичен избор.  
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