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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
На кирилица: 

АКБ аортокоронарен байапс 

АН артериално налягане 

АПК антиген представящи клетки  

ACPA антитела срещу антицитрулинираните протеини – 

anticitrullinated protein antibodies 

ВСЗ възпалителни ставни заболявания  

ВСС внезапна сърдечна смърт 

ГКС глюкокортикостероиди 

ЕКК екстракорпорално кръвообръщение 

ЕРС ендотелни прогениторни клетки 

ЗД захарен диабет 

ИБС исхемична болест на сърцето 

ИХХ имуно хисто химия 

ЛББ ляв бедрен блок 

ЛП липопротеини 

ММP матриксни металопротеинази 

МР0 миелопероксидаза 

МСБ мозъчно-съдова болест  

Мф макрофаги  

НАП нестабилна ангина пекторис 

НСПВС нестероидни противовъзпалителни средства 

ОБН остра бъбречна недостатъчност 

ОКС остър коронарен синдром 

ОМИ остър миокарден инфаркт  

РФ рискови фактори  

САП стабилна ангина пекторис 

СКАГ селективна коронарна ангиография  

СС сърдечно-съдов 

ССЗ сърдечно съдови заболявания 

ТG триглицериди  

ХСН хронична сърдечна недостатъчност 

 

На латиница: 

ADA адалимумаб 

anti-CarP антителата срещу карбамилираният протеин – 

anticarbamylated protein. 

AS анкилозиращ спондилит  

BMI Индекс на телесната маса – body mass index 

BSF-2 B- клетъчен стимулиращ фактор -2  

CCA-IMT обща каротидна артерия 

cIMT съотношение на каротидната интима-медия  

CK серумна креатинин киназа  
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CVD сърдечно-съдова болест 

CXCL хемокини 

DC дендритни клетки  

DM2 захарен диабет тип 2  

DMARDb биологични болесто-модифициращи антиревматични 

средства  

DMARDs синтетични болесто-модифициращи антиревматични 

средства  

DMARDt таргетни болесто-модифициращи антиревматични 

средства 

ECS съдови ендотелни клетки 

ESC eвропейска асоциация по кардиология – European Society 

of Cardiology  

ESR скорост на утаяване на еритроцитите – erythrocyte 

sedimentation rate 

ET-1 ендотелин 1 

EULAR европейска лига срещу ревматизъм – European League 

Against Rheumatism 

EURO score европейска система  за оценка на сърдечния оперативен 

риск – European System of Cardiac Operative Risk Evaluation  

FDG-PET флудеокси глюкоза позитронно емисионна томография – 

Fludeoxyglucose Positron Emission Tomography  

Gal-3 галектин 3-galectin-3 

GDF-15 растежен фактор на диференциацията 15 – growth-

differentiation factor-15 

GM-CSF гранулоцит-макрофаг колоний стимулиращ фактор  

GRACE Score Scale Грейс скала на риска – GRACE Risk Score 

HDL липопротеин с висока плътност 

h-FABP протеин, свързващ мастните киселини на сърцето – Heart 

Fatty-Acid Binding Protein 

hs сTnI високоспецифичен сърдечен тропонин I 

HSF фактор на топлинния шок – heat shock factor 

IFN-γ интерферон гама 

IgM имуноглобулин М  

IL-2 интерлевкин 2 

IMT туника интима-медия комплекс 

INF инфликсимаб  

iTNF α инхибитори на тумор некрозис фактор алфа 

JAK янус киназни сигнални трандюсери и активатори на 

транскрибцията – Janus kinase signal transducers and 

activators of transcription 

LDH лактат дехидрогеназа 

LDL холестерол с висока плътност  

Lp-PLA2 липопротеин-асоциирана фосфолипаза 2 – lipoprotein-

associated phospholipase A2  

LPS липополизихариди 
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Ly лимфоцити 

MACE сериозен нежелан сърдечен изход – major adverse cardiac 

outcome  

M-CSF макрофаг колонийстимулиращ фактор 

MIF макрофаг инхибиращ фактор 

MMP матриксни металопротеинази  

MPO миелопероксидаза  

MR-proADM междинен регионален про-адреномедулин – mid-regional-

pro-adrenomedullin  

MR-proANP пептид на натрийуретичния пептид  
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терминален фрагмент на мозъчния натрийуретичния 
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NT-proBNP N-Terminal Fragment of the Prohormone Brain-Type 

Natriuretic Peptide N-терминален фрагмент на мозъчния 

прохормон на натрийуретичния пептид 

OLC остеокласти  

OPCAB на „биещо сърце“ – оff-pump coronary artery bay - pass 

OPG остеопротегерин 

OR отношение на шансовете – Odds ratio 

PAPP-A асоцииран с бременността плазмен протеин-pregnancy –

associated plasma protein-A 

PGF тромбоцитен растежен фактор  

PsA псориатичен артрит 

PTX3 пентраксин-3 

RA ревматоиден артрит 

RANKL лиганд на рецепторния активатор на нуклеарния фактор 
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RF ревматоиден фактор  

ROS реактивни кислородни радикали 

RRS скала за определяне на риска на Рейнолдс – Reynolds 

Risk Score 

RTX Rituximab 

sCD40L разтворим CD 40 лиганд – soluble CD40-ligand  

SCMR Стандартизиран коефициент на СС смъртност – 

standardized cardiovascular mortality ratio  

SCORE risk scale скала за системната оценка на риска – Systematic Coronary 

Risk Evaluation risk scale 

SMCS секреторни гладко-мускулни клетки   

SOCS супресори на цитокиновите сигнални  
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SpA    серонегативна спондилартопатия 

ST 2 супресор на туморогенността 2 

STAT сигнални трансдюсери и активатори на транскрибцията –

signal transducer and activator of transcription 

STEMI миокарден инфаркт с ST елевация 

TC общ холестерол 

TCZ Tocilizumab  

TGF beta Т- клетъчен растежен фактор бета 

TGF-β трансформиращия растежен фактор-β  

Th1 Т 1 хелпери 

TLR2 Toll-подобен рецептор 2 

TLRs Toll - подобни рецептори 

TNFR рецептор на туморнекрозис фактор 

TNF-α туморнекрозис фактор алфа 

iTNF-α инхибитори на туморнекрозис фактор алфа 

TnI сърдечен тропонин I  

UK Обединено Кралство 

USA Съединени Американски Щати  

vCAM-1 съдово-клетъчна адхезионна молекула-1  

vSMCS съдови гладко-мускулни клетки  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Активността на възпалителните ставни заболявания, тяхната 

давност и степента на системното възпаление са свързани с 

повишена честота и ранна изява на остри коронарни синдроми 

и/или на други животозастрашаващи СС събития. Над 50% от 

преждевременните смъртни случаи с активен RA се дължат на 

сърдечно - съдови заболявания (CVD). Пациентите с RA и 

останалите възпалителни ставни заболявания са изложени на 

повишен риск от фатална исхемична болест на сърцето. 

Европейските /EULAR/ препоръки за оценка на СС риск при 

пациенти с RA, отнесени към останалите ВСЗ дефинират ролята на 

ревматолога в оценката на риска, проследяването на пациентите и 

промяната в терапевтичния подход съвместно в 

мултидисциплинарни екипи. Според СЗО над три четвърти от 

сърдечно-съдовите смъртни случаи могат да бъдат предотвратени с 

адекватни промени в начина на живот. Превенцията на 

атеросклерозата и острите коронарни синдроми остава ключово 

предизвикателство и е насочена към премахване или минимизиране 

въздействието на рисковите фактори, свързаните усложнения и 

коморбидности. Социалната значимост на проблема персистира в 

световен мащаб, като в глобален аспект атеросклерозата остава 

основна причина за преждевременна смърт, както за Европа, така и 

за САЩ и все повече за страните от Азия. В световен мащаб 16 

милиона души умират от СС заболявания и то предимно от 

инфаркти и инсулти. Болката в гърдите е сред 10-те най-чести 

състояния за спешност. За България CС смъртност представлява 

66-68% от общата смъртност, като средно за година умират около 6-

8000 души от СС инциденти. Липсва статистика за смъртността при 

пациентите с ВСЗ и ОКС, поради което тя се отнася към общата 

популация. При пациентите с RA е налице акцелерация на СС 

инциденти поне с 10 години, като освен количествените 

характеристики са налични и качествени промени – изява на 

атипични, безболкови и по-тежки прояви на ОКС (Доц. Д-р Ив. 

Груев). 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Цел: Изследване на степента на експресия на TNF-α и RANKL 

върху атероматозните плаки при болни с остър коронарен синдром 

(ОКС) с или без възпалително ставно заболяване (ВСЗ). 
 

Задачи: 

1. Изследване и сравнителен анализ на степента на тъканна 

експресия на TNF-α и RANKL върху атероматозните плаки 

при пациентите с ОКС с или без ВСЗ. 

2. Изследване и сравнителен анализ на серумните нива на 

цитокините TNF-α, RANKL, OPG, RANKL/OPG и IL-6, 

измерени на 24-ия и 48-ия час. Идентифициране на 

специфичен за пациентите с ВСЗ и ОКС цитокин. 

3. Изследване на връзката между серумните нива на 

цитокините (TNF-α, RANKL, OPG, RANKL/OPG и IL-6) на 24-ия 

и 48-ия час и нивото на тъканна експресия на TNF-a и 

RANKL при пациентите с ОКС с и без ВСЗ. 

4. Изследване нивото на синтез и сравнителен анализ на 

високоспецифичния troponin I (hs cTnI) и острофазовите 

показатели (hsCRP, fibrinogen, ESR) при пациентите с ОКС 

с и без ВСЗ, и контролната група. Корелационен анализ с 

нивата на цитокините, тъканната експресия на TNF-α и 

RANKL, и степента на активност на ВСЗ.  

5. Определяне на ролята на CIMT за оценка на групите 

пациенти с ОКС и клинично здрави контроли. 

6. Търсене на връзка между CIMT и нивата на тъканната 

експресия на TNF α и RANKL, цитокините в серума, 

острофазовите показатели, наличието на плаки в 

екстракраниалните съдове, степента на коронарна стеноза 

и на риска от смърт. 

7. Търсене на зависимост между риска от смърт в следващите 

6 месеца (GRACE Risk Score), оперативния риск 

(EuroSCORE), тъканната експресия на TNF-α и RANKL и 

серумните нива на цитокините при пациентите с ОКС, с или 

без ВСЗ. 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 

III.1. Клиничен материал 

Изследователската извадка включва 135 пациенти с хомогенно 

разпределение по възраст и пол между групите пациенти, от които : 

1/ кардиохирургични пациенти (N=95) с остър коронарен 

синдром, лекувани в клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ “Св. 

Георги“ ЕАД за периода м. март 2015 – м. декември 2016, 

разпределени в следните групи:  

 пациенти с ОКС и ВСЗ (N=46) – на възраст от 53-79 г., средна 

възраст – 68.74 години (±7), от които 23 са с RА 8 (35%) са 

жени и 15 (65%) са мъже и 23 са с PsА – 1 (4.4%) е жена и 22 

(95.6%) са мъже, липсваха пациенти с AS и SpA , поради 

което под група с ВСЗ в текста да се разбират RА и PsА;  

 пациенти с ОКС и без ВСЗ – контролна група за тъканната 

експресия (N=49) – на възраст от 53-81 г. – средна възраст – 

70.39 (±7.40), от които 11 (22.5%) са жени, 38 (77.5%) са мъже.  

2/ контролна група – (N=40) здрави контроли – 52-77 г. средна 

възраст – 66.93 (±5.93), от които 30 (75%) мъже и 10 (25%) жени от 

амбулаторията на кардиохирургичен кабинет на УМБАЛ “Св. Георги“ 

ЕАД. 
 

Таблица 1. Демографски данни относно пациентите и здравите контроли.  

Демографски 
данни 

С ВСЗ 
N = 46 

Без ВСЗ 
N = 49 

Здрави контроли 
(N = 40) 

Значимост 
p 

Възраст:       

(SD)   
68.74 
(± 7) 

70.39 
(±7.40) 

66.93 
(± 5.93) 

0.64 

Пол: 
Брой  
(%) 

Мъже 
37 

(80%) 
38 

(77.5%) 
30 

(75%) 
0.833 

Жени 
9 

(20%) 
11 

(22.5% 
10 

(25%) 

 ̅ – средноаритметична стойност; SD – стандартно отклонение;  
*Статистическа значимост при ниво на допустима грешка = .05; 
**Статистическа значимост при ниво на допустима грешка = .01. 
 

Между групите липсва статистически значима разлика по 

възраст и пол. 
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III.2. Включващи критерии: 

III.2.1. Включващи критерии на пациентите с ВСЗ  

 Пациенти, дали съгласието си за участие и подписали 

информирано съгласие преди изследването им, спазвайки 

декларацията от Хелзинки от 1964 г. за научни изследвания с 

хора;  

 Пациенти с поставена диагноза остър коронарен синдром;  

 Кардиохирургични пациенти с прояви на ОКС, постъпили до 

24-ия час в клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ“ Св. 

Георги“ ЕАД;  

 Налични ЕКГ и/или СГАК данни за остри исхемични промени 

и оклузия на коронарен съд; 

 Пациенти с липса на медицински риск при вземането на 

материала при провеждане на кардиохирургична 

интервенция; 

 Спряна базисна терапия с анти TNF-α от 4 седмици; 

 Пациенти с поставена диагноза възпалително ставно 

заболяване, покриващи класификационните критерии на ACR 

1987 г. и ACR/EULAR 2010 за серопозитивен RA, както и 

CASPAR (2006) ≥ 3t за PsA;  

 Пациенти с активно ВСЗ, оценено със съответните скали за 

активност 

 Информираното съгласие е одобрено от местната етична 

комисия   

III.2.2. Включващи критерии на здравите контроли:  

 Дали съгласието си за участие и подписали информирано 

съгласие преди изследването, спазвайки декларацията от 

Хелзинки от 1964 г. за научни изследвания с хора; 

 Клинично здрави пациенти;  

 Нормални нива на ESC, CRP и фибриноген.  

III.3. Изключващи критерии: 

III.3.1. Изключващи критерии за пациентите с ОКС с или 

без ВСЗ: 

 Наличие на несъгласие от страна на пациента;  

 Висок оперативен риск и невъзможност за вземане на 

материал;  

 Малигнено заболяване; 

 Активна инфекция;   
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 Прием на Denosumab; 

 Ремисия на ВСЗ;  

 Изява на интраоперативен кардиогенен шок . 

III.3.2. Изключващи критерии на контролната група 

 Наличие на несъгласие от страна на пациента;  

 Наличие на сърдечно-съдови рискови фактори;  

 Минало или настояще сърдечно и/или друго съдово 

заболяване; 

 Възпалително ставно заболяване; 

 Малигнено заболяване; 

 Активен инфекциозен фокус; 

 Високи нива на ESC, CRP и фибриноген.   

III.4. Проведено лечение на пациентите с ВСЗ – поставена 

диагноза преди постъпването и с провеждано различно по вид и 

продължителност базисно лечение със следните средства: 

Сулфасалазин, Резохин, Метотрексат, Лефлуномид, Преднизолон, 

Медрол, Инфликсимаб, Енбрел. Всички пациенти са оценени като 

активни съобразно индексите за активност.  

 

  

Фиг.1. Терапевтични средства при 
пациентите със серопозитивен RA 

Фиг. 2. Терапевтични средства при 
пациентите с PsA 
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III.5. Дизайн на проучването: Проспективно, едноцентрово, 

обсервационно-моментно (cross sectional) 

III.6. Методи и средства: Пациентите с ОКС с или без ВСЗ, 

които отговарят на включващите критерии и при липса на 

изключващи, постъпили в клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ 

“Св. Георги“ ЕАД и контролна група на клинично здрави пациенти 

III.6.1. Клинични методи 

На всеки пациент е извършен общ клиничен преглед с подробен 

общ клиничен статус. Изследвани са виталните показатели – 

артериално налягане, сърдечна честота, дихателна честота и 

термометриране. При пациентите с ВСЗ е изследван и ставен 

статус с оценка на броя отточни и болезнени ставни зони и 

последваща оценка на активността на ВСЗ със съответните скали.  

III.6.2. Хистологични и имунохистохимични методи – 

вземане на материал – атеросклеротична плака по време на 

кардиохирургична операция без риск и съобразено с изискванията 

на хартата за провеждане на изследвания с хора от Хелзинки 1964 

г. По време на CABG- аорто- коронарен байпас графт операция в 

условията на екстракорпорално кръвообращение (EKK) извършена 

както със спиране на сърцето, така и ЕКК на „биещо сърце“ – оff-

pump coronary artery bay-pass (OPCAB). Коронарната/ните артерия/и 

се отваря и се извършва дезоблитерация в проксимална и дистална 

посока. Полученият материал, който представлява калциева 

отливка на коронарния съд се стабилизира в параформалдехид за 

хистология и имунохистохимия според инструкциите, и се предава 

за обработка и фиксиране в парафинови блокчета, оцветяване с 

хематоксилин – еозин и биомикроскопия. 

III.6.2.1. Стандартна обработка на хистологичния материал 

– изследване на характеристиките на плаката – установяване на 

плакова калцификация, наличие на фиброза и отлагане на 

проинфламаторни клетки.  

III.6.2.2. Протокол за приготвяне на парафинови блокчета – 

описан в Приложение № 1.  

III.6.2.3. Протокол за оцветяване „Хематоксилин - Еозин“ –

(ХE) описан в приложение № 2  
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ХЕ-фиброзна плака без калций 
ХЕ-нестабилна фиброзна плака – 

кръвоизлив 

  
ХЕ-фиброзна плака  

с малко калций ХЕ – много калций и руптура 

  

ХЕ-калцирана плака с 
калцирано възелче 

ХЕ-комбинация на фиброзна 
плака с калцирано възелче и  

75% обтурация 

  
 

ХЕ-плака с тромбоза 
ХЕ-калцирана с деструкция  

и възпаление 

  
Активна плака с клетъчна инфилтрация- полиморфонуклеарни 

гранулоцити, Мо и лимфоцити и CD 68+ макрофаги 
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III.6.2.4. Изработване на имунохистохимията и оценка на 

степента на експресия – Протокол за изработване на 

имунохистохимия – описан в приложение №3 

Използваните китове за имуохистохимия са съответно 

следните:  

III.6.2.4.1. TNF alpha – използван кит за детекция: anti-Tumor 

Necrosis Factor antibody (TNF) – (AA 180-230) – tnf-alpha-Rabbit, 

Polyclonal, IgG, разреждане 1:100 – производител – Bioss- antibodies.  

III.6.2.4.2. RANKL – използван кит за детекция: anti-

TNFSF11 antibody (Tumor Necrosis Factor (Ligand) Superfamily, 

Member 11) (AA 235-280) – RANKL (CD 254) – Rabbit, Polyclonal, IgG, 

разреждане 1:100, производител Bioss-antibodies. 

Използваната полимерна визуализираща система за двата 

цитокина е CRF™ anti-Polyvalent HRP Polymer (DAB) Stain Kit ScyTek 

laboratories;  

Обработката на хистологичните препарати, както и 

хистологичният и имунохистохимичният анализи са осъществени в 

катедрата по „Обща и клинична патология“ към МУ–Пловдив на 

микроскоп Leica DM6 B Prof automated microscope и камера DFC 295 

с увеличение х 10, 20 и 40. 

За интензитет на оцветяването се приемат следните стойности: 

0 – липсващ; 1 – слаб; 2 – умерен; 3 – силен. Силен интензитет се 

отчита като това оцветяване на положителна контрола, а липсващо, 

както при негативната контрола. За по-адекватна преценка на 

оцветителната реакция, всички материали се сравниха с негативна 

контрола, която e взета от здрав донор на 20 години, починал при 

катастрофа със съгласието на близките от катедра по съдебна 

медицина. 

Процентът на положително оцветените клетки се определя 

както следва: при 0-10% = 0; 10-39%=1; 40-69% = 2; 70-100% = 3; 

Сборът от цифровите стойности на двата показателя варира от 0 до 

максимална стойност 6. Отчитането на съответната експресия в 

ядро, цитоплазма или клетъчна мембрана е съобразено с 

очакваните резултати посочени в протоколите за съответните 

антитела на фирмата производител. Всички случаи, в които броят 

на клетките с положително оцветяване е повече от 10%, бяха 

приемани като позитивни. За статистическия анализ, съобразно 

горепосочените скали, ИХХ резултати могат да се разделят в три 

групи: 
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1. Негативни (–) – всички, при които няма оцветяване или то е 

до 10% от съответните клетки.  

2. Слабо позитивни (+) – със сбор от двата показателя от 2 до 4. 

3. Силно позитивни (++) – със сбор от двата показателя от 5 до 6 

 

TNF(-) a coronaria –  
здрава контрола TNF (+++) експресия – инфаркт 

  

TNF (+) с Са++ 

 
TNF (++) ранна 
фиброзна плака TNF (+++) 

   
 

TNF (+++)- Са ++деструкция и 
възпаление 

 
TNF(+++) ендотелни 

клетки и SMC 

   
 
RANKL 

 
RANKL- здрава контрола RANKL (+++) инфаркт 
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RANKL(+++) 
фиброзна плака с 

RANKL(+) 
фиброзна плака 

RANKL (+++) разязвена 
плака калций и 75% 

обтурация 

   
 

RANKL (+++) дистрофична калцирана плака с възпалителен 
инфилтрат 

 
        

III.6.3. Лабораторни методи – извършихме изследвахме 

следните цитокини: TNF α, RANKL, OPG, съотношението 

RANKL/OPG и IL-6 при постъпването до 24-ия и на 48-ия час. Изходно 

изследване на скоростта на утаяване на еритроцитите (ESR), 

високоспецифичен С-реактивен протеин (hs CRP), фибриноген, 

високоспецифичен тропонин И (hsTnI). Лабораторните изследвания 

са направени на всички пациенти – кардиохирургични и здрави 

контроли с изключение на hsTnI. 

III.6.3.1. Цитокини – при постъпването, до 24-ия и 48-ия час. 

Кръв се взема до 24-ия и 48-ия час. Серумите на болните след 

центрофугиране са съхранени в хладилна камера при t -20 -80°С. 

Спазено е условието за избягване на повторни цикли на 

замразяване и размразяване. Всички проби са изработени съгласно 

протокола на фирмата производител. Място на изследване – 

клинична имунология на УМБАЛ “Каспела“ ЕАД. 

III.6.3.1.1.TNF alpha – TNF α-Tumor Necrosis Factor ELISA Kit 

(TNF) AA 77-233 Tumor Necrosis Factor ELISA Kit (TNF) Kit No. 

ABIN625441, RayBiotech – минимално ниво на детекция 20 pg/mL- 

максимално 10 ng/mL. Протоколът на методиката за изследване е 

описан в приложение № 4. 

III.6.3.1.2. RANKL-TNFSF11 ELISA Kit (Tumor Necrosis Factor 

(Ligand) Superfamily, Member 11) / RANKL ELISA Kit, ABIN625364 на 
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фирмата Elabscience минимална сензитивност – 1.875 ng/mL, ниво 

на детекция – 3.125-200 ng/mL. Протоколът за изследване е описан 

в приложение № 5. 

III.6.3.1.3. OPG (Osteoprotegerin) Tumor Necrosis Factor 

Receptor Superfamily, Member 19 (TNFRSF19) ELISA Kit- Human 

Sandwich ELISA,  ABIN625364 на фирмата RayBiotech. Ниво на 

детекция – 50 pg/mL – 400 ng/mL. 

 Работната процедура и протоколът са описани подробно в 

приложение № 6:  

III.6.3.1.4. IL-6 – китовете за изследване са Human IL 6 

ELISA Kit – (OKAA00012) – ABIN2064495 – на фирма AVIVA Systems 

BIOLOGY – чувствителност на теста – 2 pg/ml. Подробната работна 

процедура е отразена в приложение № 7. 

III.6.3.1.5. Изчисляване на съотношението RANKL/OPG до 

24-ия и 48-ия час – получените стойности се делят като числов израз.  

Изследването на биохимичните показатели като hs TnI, hs CRP, 

ESC по Westergren, fibrinogen, липиден профил, стандартни 

биохимични показатели е проведено в клинична лаборатория към 

клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ “Св. Георги“ЕАД. 

III.6.3.2. Биохимични показатели 

III.6.3.2.1. High sensitive Troponin I (hs TnI) – всички 

кардиохирургични пациенти с ОКС при постъпването на пациента 

съгласно европейските препоръки в интервала 0-60 мин от първия 

контакт с пациента с ОКС и се повтаря след 6-12 часа. За нашето 

изследване е взета пиковата стойност до 12-ия час. Използвани са 

китове на фирма Bopmerieux – Ref №415386.  

III.6.3.2.2. hs CRP – норма – 0.5 до 10 mg/L. При ОКС се 

приемат нива <.1 mg/dl или <1 mg/l, като връзката между нивото му 

и наличието на СС заболяване и/ или рискови фактори е следната: 

при серумно ниво <1 mg/l – нисък риск, 1.0-3.0 mg/l – умерен риск, >3 

mg/l – висок риск. Използвани са китове за hs-CRP на фирмата AMP 

Diagnostics BR- 5420-S, референтни нива под 5 mg/l, като за СС риск 

те са под 3 mg/l.  

III.6.3.2.3. ESC по Westergren – стандартна методика – 

отчита се скоростта на утаяване на еритроцитния стълб като се 

измерва височината на плазмения стълб, в mm/h на 1-ви и 2-ри час, 

референтни стойности – за мъже над 50 г. – 0-15 mm/h и жени над 

50 г. – 0-20 mm/h. 
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III.6.3.2.4. Fibrinogen – фибриногенов антигенен тест с 

рефернтни стойности – 2,5- 4,5 g/l – китове на фирма Simens- Ref. 

№ B4233-27. 

III.6.3.2.5. Липиден профил – изследван на гладно 8-10 часа 

след последното хранене. Изследвани са: общ холестерол – ОХ, 

триглицериди, HDL /холестерол на липопротеините с висока 

плътност/, LDL /холестерол на липопротеините с ниска плътност/. 

Референтни стойности – ОХ ≥ 5.5 mmol/l; TG ≥ 1.7 mmol/l; HDL ≤ 1.29 

mmol/l за жени; ≤ 1.02 mmol/l за мъже; LDL ≥ 3.5 mmol/l. Според 

последните препоръки на европейското дружество по кардиология – 

ESC-2016 г. нормите на липидните нива се обвързват с нивото на 

риска, оценен със SCORE risk scale 4.0 <4.9 mmol/L 

Нисък риск – нива на LDL <1.8 mmol/L, умерен риск- при нива на 

LDL от 1.8 до <2.6 mmol/L – висок риск, нива между 4.0 и <4.9 mmol/L 

и много висок риск при нива над 4.9 mmol/ (Catapano и сътр.).  

III.6.3.2.6. Стандартни биохимични показатели – пълна 

кръвна картина, креатинфосфокиназа, урея, креатинин, аспартат 

аминотрансфераза (АсАТ), аланин аминотрасфераза (АлАТ). 

III.6.4. Инструментални методи – извършени са в 

клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ “Св. Георги“ ЕАД. 

III.6.4.1. CIMT – маркер за субклинична атеросклероза. За 

патологични се приемат стойности ≥ 0,90 mm, като при пациентите с 

ВСЗ се приема стойност >0.6 mm. Използван апарат Prosound alpha 7 

Hitachi Aloka с автоматична програма за IMT с линеен трансдюсер 10 

MHz в режим B-mode в лонгитудинална и трансверзална проекция, 

оптимална дълбочина на фокуса на 30-40 mm, използван цветен 

доплер в режим 5 MHz. Изследването е извършено съгласно 

единствения засега консенсус (Манхайм, 2006-2011 г.) и националния 

консенсус за УЗ диагностика на ЕКС за определяне на CIMT, който се 

изобразява като двойноконтурна линия и се определя като 

разстоянието между водещите ръбове на двете анатомични граници: 

1) границата лумен-интима и 2) границата медия-адвентиция. 

За водещ ръб се определя горната демаркационна линия на 

дадена ехоструктура. Изследването на CIMT на общата каротидна 

артерия (ССА) се измерва на 10-20 mm от каротидната бифуркация. 

Извършва се на отдалечената стена на края на ССА и булбуса по 

време на теледиастола и във свободна от плаки зона. Крайната ДКИМ 

се определя от средните стойности на дебелините на двете ОКА 

(Touboul и сътр.)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Touboul%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23128470
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Снимка 1. CIMT-1.07mm на общата каротидна артерия при пациент с ВСЗ 

 

III.6.4.2. Ултросонографско изследване на екстракраниални 

съдове (ЕКС) за наличие на плаки – изследва се по време на 

дуплекс скенирането на СIMT допълнително допълва оценката на 

сърдечно-съдовия риск. Определя се като фокално задебелена 

структура и протрузия, която стеснява артериалния лумен най-

малко с 0,5 mm или нарушава на двойноконтурния паралелизъм с 

50% от стойноста на дебелината на съседната IMT, или показва 

дебелина >1,5 mm, измерена от зоната на медия-адвентиция към 

зоната на интима-лумен. Обикновено са на ниво бифуркация на 

OCA и/или вътрешна каротидна артерия.  

 
(По Pignoli P, Tremoli E, Poli A, et al. Intimal plus medial thickness of the arterial wall: a 

direct measurement with ultrasound imaging. Circulation. 1986;74:1399–1406.)  
 

Схематично представяне на каротидното дърво, с плака и 

измерване на СIMT според консенсуса на Манхайм: (1) дебелина 

>1.5 mm; (2) стесняване на лумена >0,5 mm; (3, 4) >50% от околните 

IMT стойности. 
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Снимка 2. Калцирани плаки и 70% стеноза на общата каротидна артерия 

 

III.6.4.3. ЕхоКГ – изследването е извършено с апарат – 

Prosound alpha 7 Hitachi Aloka с трансдюсер с честота 2.5 MHz. 

Phased Array HST+ Cardiac Probe и стандартен трансотаракален 

протокол за ЕхоКГ. Методиката и работната процедура са описани в 

приложение №8.  

III.6.4.4. ЕКГ – 6 канално ЕКГ, направено до 10 минути след 

първия контакт на пациента с последващи контролни ЕКГ-записи в 

случай на рецидив на оплакванията, както и на 6-ти, 12- ти и 24-ти час от 

началото на оплакванията и при хоспитализация на пациента. 

Допълнителни отвеждания – латерални и десни са правени по 

назначение и при необходимост. ЕКГ апарат – модел Shiller.   

III.6.4.5. Коронарография – извършва се в различни 

инвазивни центрове, включително и локално преди постъпването на 

пациента в кардиохирургия и последващо насочване към клиниката 

при данни за ОКС.  

III.6.5. Анкетни методи – отразяване на данните в 

одобрена от етична комисия анкетна карта, с данни за: възраст, пол, 

рискови фактори, тютюнопушене, психострес, фамилност, поставена 

диагноза, давност, проведено лечение, коморбидности. Оценка на 

включващите и изключващи критерии, оценката на активността на 

ВСЗ с валидизираните индекси за съответното заболяване – 

DAS28( ESR, CRP), ASDAS, BASDAI. 

III.6.5.1. Валидизирани индекси за оценка на:   

III.6.5.1.1.Ревматоиден артрит 

DAS 28=0.56*√(28TJC)+0.28*√(28SJC)+0.70*Ln(ESR/CRP)+ 0.014*VA 

Ремисия – DAS28≤ 2.6 
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Ниска болестна активност – 2.6 < DAS28 ≤ 3.2 

Умерена болестна активност – 3.2 < DAS28 ≤ 5.1 

Висока болестна активност – DAS28 >5.1  

III.6.5.1.2. Псориатичен артрит 

Периферни форми – малък брой пациенти, преобладаваха 

централните форми, поради което се възприе ASDAS за оценка на 

пациентите с PsА. 

АSDAS- 0,12 х Back Pain + 0,06 х продължителност на 

сутрешната скованост + 0,11 х PGA + 0.07 х периферна ставна 

болка/оток + 0,58 х Ln (CRP + 1) 

Ремисия – <1,3 

Ниска болестна активност  – от 1,3- до 2,1 

Умерена болестна активност – от 2,1 до 3,4 

Висока болестна активност – > 3,5.  

III.6.6. Оценка на СС риск – възможно най-рано след 

постъпването на пациента се извършва ранна стратификация на 

риска от възникване на неблагоприятно сърдечно-съдово събитие. 

EULAR 2015/2016 препоръчва SCORE risк scale, като добавихме и 

следните скали: GRACE risk score, Reynoulds risk score и ЕuroSCORE. 

III.6.6.1. SCORE( Systematic Coronary Risk Evaluation) risk 

scale – изчисляване на риска от ранна смърт или нов миокарден 

инфаркт. Оценяват се: възраст, пол, тютюнопушене, общ холестерол, 

HDL холестерол, ниво на систолното и диастолното АН, провеждано 

лечение за високо АН и ЗД. Разделят се на следните категории:  

 нисък риск – (SCORE 1-5%); 

 нисък до умерен риск – (SCORE < 5%) – промяна в начина на 
живот; 

 висок риск (SCORE ≥5% и <10%) – промяна в начина на живот 
и медикаментозно лечение; 

 много висок риск (SCORE ≥ 10%) – лечение с медикаменти. 
http://www.cvriskcalculator.com/   

III.6.6.2. GRACE risk score – три групи пациенти според 

нивото на риска: 

 с нисък риск – <1% вътреболнична смъртност, при точков 
сбор <108; 

 със среден риск – вътреболнична смъртност от 1 до 3%, при 
точков сбор от 109 до 140; 

 с висок риск – вътреболнична смъртност > 3%, при точков 
сбор > 140.  

www.outcomes.org/grace. 

http://www.outcomes.org/grace
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III.6.6.3. Reynoulds risk score – предсказва риска от бъдещо 

сърдечно заболяване, инсулт или друго тежко сърдечно заболяване 

през следващите 10 години. Включва: пол, възраст, систолно АН, 

общ и HDL холестерол, hs CRP, фамилност – прояви на ОКС на 

родителите преди 60 г.  

www.reynoldsriskscore.org 

III.6.6.4. EURO score II (2011) – (European System of Cardiac 

Operative Risk Evaluation) – оценява рисковия профил на пациенти, 

подлежащи на оперативна реваскуларизация (EuroSCORE или 

такива, при които се изисква точна преценка полза/риск в случай на 

многоклонова коронарна болест. Дава оценка и за качеството на 

кардиохирургичната интервенция и оперативната смъртност.  

http://www.euroscore.org/calc.html 

III.6.7. Статистически методи. 

Данните от статистическите анализи са проверени относно 

симетричност и нормалност на дисперсиите. Тъй като при повечето 

от величините е установена несиметричност, излизаща извън 

допустимите стойности (-1/+1), по-голямата част от анализите 

включват непараметрични статистически методи.  

III.6.7.1. Непараметрични анализи: 

1. Теста Хи-квадрат (Chi-square); 

2. Теста на Ман Уитни Ю (Mann-Whitney U); 

3. Знаковия рангов тест на Уилкоксън (Wilcoxon);  

4. Теста на Крускал-Уолис (Kruskal-Wallis);  

5. Корелационния анализ на Спирмън (Spearman Rho); 

6. Бинарна логистична регресия 

III.6.7.2. Параметрични анализи: 

1) Т-теста на Стюдънт (Student’s t-test for two independent 

samples); 

2) Еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA); 

3) Kорелационния тест на Пирсън (Pearson r); 

4) Множествен линеен регресионен анализ (Multiple linear 

regression) 

Статистическият анализ на данните е извършен с помощта на 

софтуерната програма SPSS, версия 24 (Statistical package for Social 

Sciences; Armonk, NY: IBM Corp.). IBM SPSS Statistics for Windows 

(2016). Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp. Резултатите са отчетени 

при допустимо ниво на грешка алфа (alpha) = .05. 

http://www.euroscore.org/calc.html
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  
 

Настоящата глава съдържа подробно описание на резултатите 

за експресията на TNF-a и RANKL при пациентите с остър 

коронарен синдром (ОКС), с и без възпалително ставно заболяване 

(ВСЗ), както и намерените корелационни зависимости със 

серумните нива на цитокините, острофазовите показатели, CIMT, 

наличие на плаки в каротидите и риска от бъдещи сърдечно-съдови 

инциденти и смъртност.  
 

IV.1. Демографски и клинични данни  

Изследователската извадка включва 95 пациенти с ОКС, от 

които 46 са с ВСЗ, а останалите 49 са без ВСЗ. Контролната група 

от 40 здрави пациенти по разбираеми причини не се включва в 

анализите на тъканните експресии. Групите са съпоставени по 

възраст с t-теста на Стюдънт и по половото разпределение чрез 

теста Хи-квадрат. Средната възраст на извадката с ВСЗ е 68.74 

години (±7), а при пациентите без ВСЗ 70.39 (±7.40), p=0.268. От 

групата с ВСЗ – 23 са с диагноза серопозитивен ревматоиден 

артрит (RА) и 23 с псориатичен артрит (PsА). Средната възраст е 

сходна – RА 67.39 (± 7.42), PsА 70.09 (±6.37) и разликата не е 

статистически значима, p=0.195. На базата на тези резултати може 

да се приеме, че двете основни извадки, с и без ВСЗ, както и 

подгрупите с RА и PsA са хомогенни по възраст. 

Извадката от 40 здрави контроли е със средна възраст 66.93 

(±5.93), от които 30 (75%) мъже и 10 (25%) жени- между контролната 

група и двете групи с ОКС не съществува значима разлика по 

отношение на средна възраст, p=0.64. 

Относно разпределението по пол, преобладава мъжкия пол, но 

те са равномерно разпределени между двете групи пациенти, с и 

без ВСЗ. Мъжете съставляват 80% от извадката с ВСЗ и 77.5% от 

тази без ВСЗ, без значима разлика, p=0.730. Единствено при RА и 

PsА подгрупите разпределението по пол не е равномерно. 

Процентът на мъжете е значително по-висок при PsА (95.6%), 

отколкото при RА пациентите (65%) и разликата е значима, p=0.009. 

В контролната група пропорционалното присъствие на индивиди от 

мъжки и женски пол също е сходно с това на останалите две групи и 

не се установява статистически значима разлика, p=0.833. При тези 

условия може да се приеме, че контролната група е сходна на двете 

групи пациенти с ОКС и може да се извърши статистическа 

съпоставка между тях (Ганева, 2016).  
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Разпределението на пациентите по пол и възраст е илюстрирано 

на Фигура 3. 

 
Фиг. 3. Демографски данни на групите с ВСЗ, без ВСЗ,  

здрави контроли и подгрупите RА и PsА. 
 

IV.2. Резултати относно Задача 1: Изследване и 

сравнителен анализ на степента на тъканната експресия на 

TNF-α и RANKL върху атероматозните плаки при болни с ОКС с 

или без ВСЗ  

За целта на този анализ са съпоставени двете групи ОКС 

пациенти, с и без ВСЗ относно нивата на експресия (ex) на TNF-α и 

RANKL. И двете величини са измерени по ординална скала: 

0 = липсва експресия, 1 = слаба експресия; 2 = умерено ниво на 

експресия и 3 = високо ниво на експресия.  

Поради ординалния характер на данните е използван 

непараметричния тест на Ман-Уитни Ю за съпоставка на две 

независими извадки. От резултатите, обобщени в Таблица 2 и 

илюстрирани графично се вижда , че в групата с ВСЗ се наблюдава 

значително по-високо ниво на експресия на TNF-α, U=593.5, p<0.001. 

В тази група, медианата има стойност 2 и диапазон между 0 и 3, 

докато в групата без ВСЗ медианата е със стойност 1, а диапазонът е 

между 0 и 2. Подобен резултат се отчита относно експресията на 

RANKL. При пациентите с ВСЗ медианата е 1, а диапазонът 0-3, 

докато при тези без ВСЗ, медианата е 0, а диапазонът 0-2. Разликата 

е статистически значима, U=588, p<0.001. 
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Таблица 2. Резултати на експресията на exTNF-α и exRANKL. 
Статистически данни от сравнителния анализ (съпоставката) между 
двете групи с ОКС с ВСЗ, спрямо тази без ВСЗ (Mann-Whitney U (df 1)). 

Експресия Група Брой 
Медиана 

(Диапазон) 

Ман-Уитни Ю 
Mann-Whitney U 

(df 1) 

Значимост 
(p) 

exTNF-α 
без ВСЗ 49 1 (0-2) 

593.500 .000** 
ВСЗ 46 2 (0-3) 

exRANKL 
без ВСЗ 49 0 (0-2) 588.00 .000** 

ВСЗ 46 1 (0-3) 
*Статистическа значимост при ниво на допустима грешка = .05; 

** Статистическа значимост при ниво на допустима грешка = .01. 

 

Фигура 4 илюстрира разликата в нивата на exTNF-α между 

пациенти с ВСЗ и без ВСЗ. В групата с ВСЗ преобладава ниво 2, 

ниво 0 и 1 са много по-малко, като има и един пациент с ниво 3. В 

групата без ВСЗ, преобладават нивата 0 и 1, ниво 2 е по-рядко 

наблюдавано, а ниво 3 липсва изцяло.    
 

 
Фиг. 4. Честотна графика на TNF-α експресия в двете групи пациенти. 

Нивото при пациентите с ВСЗ е значително по-високо.  
 

На Фигура 5 се вижда честотната графика на нивата на експресия 

на RANKL при пациентите с и без ВСЗ. При пациентите с ВСЗ само 11 

пациента имат стойност 0, като в групата без ВСЗ този брой е 30. 

Броят на пациентите с експресия 1 е почти равен, 16 са в групата с 

ВСЗ и 15 в групата без ВСЗ. Голяма разлика между групите се 

наблюдава при ниво 2, което е установено при 15 пациента с ВСЗ и 

само при 4 без ВСЗ. Ниво 3 е установено при 2-ма пациенти с ВСЗ и не 

е установено при пациенти без ВСЗ. 
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Фиг. 5. Честотна графика на RANKL експресията в двете групи пациенти. 
Нивото при пациентите с ВСЗ е значително по-високо. 

 

IV.2.1. Обобщение на резултатите 

Съпоставката на пациентите с и без ВСЗ показва, че нивото на 

експресия на TNF-α и RANKL върху атероматозните плаки е 

значително по-високо при пациентите с ВСЗ. На Фигура 6 се вижда, 

че медианата при групата с ВСЗ е едно ниво по-висока от тази на 

пациентите без ВСЗ. Трябва също да се отбележи, че по-високо 

ниво се наблюдава при TNF-α, а по-ниско при RANKL. Медианите 

при TNF-α показват ниво 1 (10-39%) в групата без ВСЗ и 2 (40-69%) 

с наличие на ВСЗ, докато при RANKL медианата е 0 при групата без 

ВСЗ и 1 при тази с ВСЗ.  
 

 
Фиг. 6. Обобщение на резултатите от съпоставката на пациентите с ВСЗ 

и без ВСЗ по отношение на експресията на TNFα и RANKL   

11 

30 

16 15 15 

4 
2 

0 
0

5

10

15

20

25

30

ВСЗ без ВСЗ  

б

р

о

й

 

exRANKL 0 1 2 3
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IV.2.2. Сравнителен анализ на степента на тъканна 

експресия на TNF- α и RANKL върху атероматозните плаки при 

пациентите с ОКС с или без ВСЗ 

Освен сравнителен анализ между основните групи, с и без ВСЗ, 

е направен анализ на нивата на експресия на TNF-α и RANKL в 

подгрупите на извадката с ВСЗ. Съпоставени са пациентите със 

серопозитивен RА и PsА чрез теста на Ман-Уитни Ю. Резултатите 

(Таблица 3) показват, че не съществува статистически значима 

разлика в нивата на експресия на TNF-α, U=246, p=0.616. Нивата на 

експресия на RANKL показват статистически значима разлика 

между двете групи, U=145.50, p=0.017- по-високи нива се отчитат 

при PsА пациентите на базата на средния ранг.  
 

Таблица 3. Статистически данни от сравнителния анализ на подгрупите RА 
и PsА по отношение на експресията на TNF-α и RANKL. 

 Група Брой 
Медиана 

(Диапазон) 
Среден 

Ранг 

Мани-Уитни Ю 
Mann-Whitney U 

(df 1) 

Значимост 
(p) 

Експресия 
TNF-α 

RА 23 2 (0-2) 22.70 
246.00 .616 

PsА 23 2 (0-3) 24.30 
 

Експресия 
RANKL 

RА 23 1 (0-2) 18.11 
145.50 .017* 

PsА 23 2 (0-3) 26.89 
*Статистическа значимост при ниво на допустима грешка = .05 
** Статистическа значимост при ниво на допустима грешка = .01;  

 

Сходството на TNF-α нивата при пациентите с RА и PsА се 

вижда от честотната графика на Фигура 7. И при двете подгрупи 

най-често се среща ниво 2, с равен брой (16). 
 

 
Фиг. 7. Честотна графика на нивата на експресия на TNF-α в подгрупите на 
извадката с ВСЗ. Не се установява статистически значима разлика, p>0.05. 
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Честотната графика на експресията на RANKL (Фигура 8) 

илюстрира различията между пациентите с RА и PsА. Вижда се, че в 

RА групата 8 имат степен 0, докато в извадката с PsА 3-ма пациента 

са със степен 0. Степен 2 се установява при 9 пациента с RА и 7 с 

PsА. Различието между двете групи е най-вече при високите 

степени. Степен 2 се наблюдава при 5 RА и 10 PsА пациенти. 

Степен 3 е установена при 2-ма с PsА и не се среща при RА.   
 

             
Фиг. 8. Честотна графика на нивото на експресия на RANKL в подгрупите на 

извадката с ВСЗ. Нивата са значително по-високи при ПсА пациентите, 
p=0.017. 

Медианите и диапазонът на стойностите на двете експресии са 

еднакви при пациентите с RА и PsА, но средните рангове се 

различават. Основните резултати са както следва:  

 ехTNF-α нивата не показват статистически значима разлика 

между групите с RА и PsА, p>0.05.  

 ехRANKL нивата са значително по-високи при пациентите с 

PsА, p=0.017.  

 

IV.3. Резултати относно Задача 2: Изследване и 

сравнителен анализ на серумните нива на цитокините, 

измерени до 24-ия и 48-ия час. Идентифициране на специфичен за 

пациентите с ВСЗ и ОКС цитокин  

Групите са хомогенни и между контролната група и двете групи 

пациенти с ОКС (с и без ВСЗ) не съществува значима разлика по 

отношение на средна възраст, p=0.64 (Фигура 9).   
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Фиг. 9. В средната възраст между групите не съществува значима разлика 

 

Пропорционалното присъствие на пациенти от мъжки и женски 

пол (Фигура 10) също е сходно с това на останалите две групи и не 

се установява статистически значима разлика, p=0.833. При тези 

условия може да се приеме, че контролната група е сходна на двете 

групи пациенти и може да се извърши статистическа съпоставка 

между тях (Ганева, 2016).  
 

 
Фиг. 10. Пропорционално разпределение на половете.  

Между групите не съществува значима разлика. 
 

Тъй като серумните нива представляват продължителни 

величини и поради наличието на несиметричност извън 

68.74 
70.39 

66.93 

група ВСЗ група без ВСЗ контролна група 

Средна възраст p=0.64 

p=0.833 
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допустимите граници (-/+1), е използван непараметричния тест на 

Крушкел-Уолис (Kruskal-Wallis) за повече от две независими 

извадки. В случаите, когато тестът показва статистическа значимост 

са направени постхок анализи по двойки, за да се уточни между кои 

групи разликата е от статистическа значимост. (Ганева, 2016). 

Резултатите са представени в отделен сектор за всеки цитокин.  
 

IV.3.1. Сравнителен анализ на серумните нивата на 

TNF-α на 24-ия и 48-ия час при пациенти с ОКС с и без ВСЗ, и 

здрави контроли.  

Резултатите от теста на Крушкел-Уолис са описани подробно в 

Таблица 4, от която се вижда, че между трите групи се наблюдава 

значима разлика в нивата на TNF-α на 24-ия (p=.032) и 48-ия час 

(p<.001). Тестът на Крушкел-Уолис не уточнява при кои групи се 

наблюдава значителна разлика, поради което е проведен 

съпоставителен анализ по двойки, включващ следните три 

съпоставки:  

1. Групата с ВСЗ е съпоставена с групата без ВСЗ;  

2. Групата с ВСЗ е съпоставена с контролната група здрави;  

3. Групата без ВСЗ е съпоставена с контролната група здрави.  

4. За целта е използван теста на Ман-Уитни Ю за две 

независими извадки. 
 

Таблица 4. Резултати от теста на Крушкел-Уолис за серумното ниво на 
TNF-α (24 и 48 час) при трите групи пациенти  

Измерения Група 
Брой 

пациенти 
(N) 

Средна 
стойност 

 ̅ 

Стандартно 
отклонение 

(SD) 

Хи-
квадрат 

χ2 
(df 2) 

Значимост 
(p) 

sTNF-α  
24 h  

ВСЗ 46 9.77 6.06 

22.362 .000** 
без ВСЗ 49 9.48 7.86 

Здрави 
контроли 

40 5.07 1.90 
 

sTNF-α  
48 h  

ВСЗ 46 9.98 4.57 

41.412 .000** 
без ВСЗ 49 5.01 3.31 

Здрави 
контроли 

40 5.24 1.61 

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01. 

 

От анализът по двойки се установяват, че между групата с ВСЗ 

и тази без ВСЗ не съществува значима разлика в нивото на TNF-α 
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на 24 h, p=0.690. Средните стойности на TNF-α при двете групи са 

много сходни: 9.77 ng/ml при групата с ВСЗ и 9.48 ng/ml без ВСЗ. И 

двете групи показват близки помежду си, но значително по-високи 

стойности от контролната група (5.07 ng/ml), p<0.001. Нивото на 

TNF-α 48-ия час е най-високо в групата с ВСЗ (9.98 ng/ml), която се 

различава значително от тази без ВСЗ (5.01 ng/ml), p<0.001, както и 

от контролната (5.24 ng/ml), p<0.001. Между кохортата с ОКС без 

ВСЗ и контролната група здрави не съществува значима разлика в 

нивото на TNF-α 48-ия час, p=.947. 
 

IV.3.2. Сравнителен анализ на серумното ниво на 

RANKL до 24-ия и 48-ия час при пациенти с ОКС с и без ВСЗ, и 

здрави контроли.  

Резултатите от теста на Крушкел-Уолис показват, че между 

групите съществува значима разлика в нивото на RANKL до 24-ия 

(p=0.019) и 48-ия час (p=0.004) – Таблица 5.   
 
Таблица 5 Резултати от теста на Крушкел-Уолис за серумното ниво на 
RANKL (24-ия и 48-ия час) при трите групи пациенти 

Измерения Група 
Брой 

пациенти 
(N) 

Средна 
стойност 

 ̅ 

Стандартно 
Отклонение 

(SD) 

Хи-
квадрат 

χ 2 
(df 2) 

Значимост 
(p) 

sRANKL 
24 h 

ВСЗ 46 121.33 124.52 

7.903 .019*. 
безВСЗ 49 51.67 41.05 

Здрави 
контроли 

40 36.94 11.20 

 

sRANKL  
48 h  

ВСЗ 46 89.21 84.63 

10.850 .004** 
безВСЗ 49 36.95 32.85 

Здрави 
контроли 

40 36.84 11.17 

* Статистически значима  разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 

Поради значимостта на резултатите е проведен допълнителен 

анализ и съпоставки по двойки чрез теста на Ман-Уитни Ю. 

Резултатите са обобщени в Таблица 6. 
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Таблица 6. Резултати от съпоставителния анализ по двойки  

Серумно 
измерение 

Двойки съпоставки 
Ман-Уитни Ю 
Mann-Whitney  

U(df 1) 

Значимост 
(p) 

sRANKL 
24 h 

група ВСЗ с група без 
ВСЗ  

796.00 .030* 

група ВСЗ с контролна 
група 

604.50 .014* 

група без ВСЗ с 
контролна група  

841.50 .252 

 

sRANKL 
48 h 

група ВСЗ с група без 
ВСЗ  

646.00 .001** 

група ВСЗ с контролна 
група 

629.50 .001** 

група без ВСЗ с 
контролна група  

782.00         .102 

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  
 

Съпоставителният анализ по двойки показва (Таблица 6), че 

групата с ВСЗ има значително по-високо серумно ниво на RANKL на 

24-ия час (121.33 ng/ml) в сравнение с групата без ВСЗ (51.67 ng/ml), 

p=0.030, както и от контролната група (36.94 ng/ml), p=0.014.  

Същият резултат се повтаря по отношение нивото на RANKL до 

48-ия час. При групата с ВСЗ се отчита значително по-високо 

серумно ниво на RANKL (89.21 ng/ml) в сравнение с групата без ВСЗ 

(36.95 ng/ml), p=0.001, както и от контролната група (36.84 ng/ml), 

p=0.001. Между групата без ВСЗ и контролната няма значима 

разлика в стойностите. 

 

IV.3.3. Сравнителен анализ на серумното ниво на OPG 

до 24-ия и 48-ия час при пациенти с ОКС с и без ВСЗ, и здрави 

контроли.  

Междугруповите съпоставки относно серумното нивото на OPG 

на 24-ия и 48-ия час са направени чрез теста на Крушкел-Уолис. 

Резултатите са обобщени на Таблица 7. Между трите групи 

съществува статистически значима разлика в нивата на OPG на 24-ия 

час, p<0.001;и на 48-ия час, p<0.001.  
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Таблица 7. Резултати от теста на Крушкел-Уолис за серумното ниво на 
OPG на 24-ия и 48-ия час при трите групи пациенти 

Серумно 
измерение 

Група 
Брой 

пациенти 
(N) 

Средна 
стойност 

 ̅ 

Стандартно 
Отклонение 

(SD) 

Хи-
квадрат 

χ 2 
(df 2) 

Значимост 
(p) 

sOPG 
24h 

ВСЗ 46 207.71 154.68 

24.184 .000** 
безВСЗ 49 99.30 75.33 

Здрави 
контроли 

40 111.91 27.85 
 

sOPG 
 48 h 

ВСЗ 46 143.36 125.42 

22.704 .000** 
безВСЗ 49 69.38 59.98 

Здрави 
контроли 

40 109.53 26.11 

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01. 
 

От съпоставителния анализ по двойки се очертават два 

значителни резултата относно нивото на OPG на 24h. Най-висока е 

стойността в групата с ВСЗ (207.71 ng/ml) и разликата между тази и 

групата без ВСЗ (99.30ng/ml) е значителна, p<0.001. Втората 

значителна разлика е между ВСЗ групата и контролната (111.91ng/ml), 

p=0.020. Между групата без ВСЗ и контролната няма значима разлика, 

p=0.829. Серумното ниво на OPG на 48h отново показва най-високо 

ниво в групата с ВСЗ (143.36 ng/ml) със значима разлика с групата без 

ВСЗ (69.38 ng/ml), p=0.002. От друга страна, между ВСЗ и контролната 

група (109.53 ng/ml) не се отчита значима разлика, p=0.513. Най-ниско 

е нивото в групата без ВСЗ (69.38 ng/ml), но разликата с контролната 

група не достига статистическа значимост, p=0.060. Съпоставителният 

анализ чрез теста на Ман-Уитни Ю е представен на Таблица 8. 
 

Таблица 8. Резултати от съпоставителния анализ по двойки  

Серумно 
измерение 

Двойки съпоставки 
 

Ман-Уитни Ю 
Mann-Whitney U 

(df 1) 

Значимост 
(p) 

sOPG 
24h 

група ВСЗ с група без ВСЗ  502.50   .000** 

група ВСЗ с контролна група 620.50 .020* 

група без ВСЗ с контролна   908.50 .829 
 

sOPG 
48h 

група ВСЗ с група без ВСЗ  682.00    .002** 

група ВСЗ с контролна група 807.00 .513 

група без ВСЗ с контролна   583.00 .060 
* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;    
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  
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IV.3.4. Сравнителен анализ на съотношението RANKL / 

OPG до 24-ия и 48-ия час  

Тестът на Крушкел-Уолис показва значителни различия между 

групите по отношение на RANKL / OPG съотношението на 24-ия и 48-

ия час. И в двата случая разликата е от висока статистическа 

значимост, p<0.001 (Таблица 9). 

 
Таблица 9. Резултати от теста на Крушкел-Уолис за съотношението 
RANKL/OPG при трите групи пациенти 

Съотношение 
на серумните 

нива 
Група 

Брой 
пациенти 

(N) 

Средна 
стойност 

 ̅ 

Стандартно 
Отклонение 

(SD) 

Хи-
квадрат 

χ 2 
(df 2) 

Значимост 
(p) 

RANKL/OPG 
24h  

ВСЗ 46 0.85 0.45 

57.223 .000**. 
безВСЗ 49 0.91 0.50 

Здрави 
контроли 

40 0.33 0.07 
 

RANKL/OPG  
48 h  

ВСЗ 46 0.63 0.20 

49.518 .000** 
безВСЗ 49 0.60 0.25 

Здрави 
контроли 

40 0.34 0.07 

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01;  

 

При съпоставката по двойки с теста на Ман-Уитни Ю- (Таблица 

10) се установява, че и при двете групи пациенти с ОКС с и без ВСЗ, 

се наблюдават значително по-високи нива в сравнение с 

контролната група здрави. При групата с ВСЗ стойността на 

RANKL/OPG е 0.85, а при контролната е 0.33 и разликата е значима, 

p<0.001. Стойността в групата без ВСЗ е 0.90, значително по-висока 

е от тази на контролната група, p<0.001 и не съществува значителна 

разлика между двете групи, p=0.782. Резултатите от съпоставките 

на RANKL/OPG на 48-ия час са сходни на описаните. Нивото в 

групата с ВСЗ е 0.63 и е значително по-високо от контролната (0.34), 

p<0.001. Групата без ВСЗ е със значително по-висока стойност 

(0.60) от контролната (0.34), p<0.001 и не съществува значима 

разлика между групите с ОКС, p=0.376.  
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Таблица 10. Резултати от съпоставителния анализ по двойки  

Съотношение 
на серумните 

нива 
Двойки съпоставки 

Ман-Уитни Ю 
Mann-Whitney U 

(df 1) 

Значимост 
(p) 

RANKL/OPG 
24 h  

група ВСЗ с група без ВСЗ  1042.00 .782 

група ВСЗ с контролна 
група 

159.00 .000** 

 група без ВСЗ с 
контролна група  

160.00 .000** 
 

RANKL/OPG  
48 h  

група ВСЗ с група без ВСЗ  963.00 .376 

група ВСЗ с контролна 
група 

189.00  .000** 

 група без ВСЗ с 
контролна група  

244.00 .000** 

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05  
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01;   
  

IV.3.5. Сравнителен анализ на серумното ниво на IL-6 

до 24-ия и 48-ия час при пациенти с ОКС с и без ВСЗ, и здрави 

контроли. 

Съпоставителният анализ от теста на Крушкел-Уолис на 

серумното ниво на IL-6 (sIL6) на 24-ия и 48-ия час при всяка една от 

трите групи (Таблица 11) показва висока статистическа значимост и 

при двете измервания, p<0.001.   
 

Таблица 11. Резултати от теста на Крушкел-Уолис за серумното ниво на            
IL-6 при трите групи пациенти 

Измерения Група 
Брой 

пациенти 
(N) 

Средна 
стойност 

 ̅ 

Стандартно 
oтклонение 

(SD) 

Хи-
квадрат 
χ2 (df 2) 

Значимост 
(p) 

sIL6  
24 h  

ВСЗ 46 82.85 91.82 

38.926 .000**. 
безВСЗ 49 80.90 79.94 

Здрави 
контроли 

40 14.72 6.30 
 

sIL6  
48 h  

ВСЗ 46 95.51 70.47 

57.868 .000** 
безВСЗ 49 25.16 39.55 

Здрави 
контроли 

40 14.37 5.19 

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01;  

 

Тестът на Ман-Уитни Ю при съпоставката по двойки разкрива 

различни тенденции при нивата на IL-6 до 24-ия и 48-ия час (Таблица 12). 
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На 24-ия час, между групата с ОКС с ВСЗ (82.85 pg/ml) и без ВСЗ 

(80.90 pg/ml) не съществува значима разлика, p=0.975. И двете 

групи имат статистически по-висока стойност от контролната група 

(14.72 pg/ml), p<0.001. На 48-ия час, стойността на групата без ВСЗ 

(25.16) е значително по-ниска от тази на групата с ВСЗ (95.51, 

p<0.001) и е близка до тази на контролната група (14.37ng/ml), без 

значителна разлика, p=0.885. От друга страна, стойността на IL-6 в 

групата с ВСЗ е значително по-висока от тази на контролната група, 

p<0.001.  
 

Таблица 12. Резултати от съпоставителния анализ по двойки  

Измерения Двойки съпоставки 
Ман-Уитни Ю 

Mann-Whitney U 
(df 1) 

Значимост 
(p) 

sIL6  
24 h  

група ВСЗ с група без ВСЗ  1074.00 .975 

група ВСЗ с контролна 
група 

225.00 .000** 

група без ВСЗ с контролна 
група  

365.00 .000** 
 

sIL6  
48 h  

група ВСЗ с група без ВСЗ  267.00 .000** 

група ВСЗ с контролна 
група 

103.00 .000** 

група без ВСЗ с контролна 
група  

962.00 .885 

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01;  
 

  

IV.3.6. Идентифициране на специфични за пациентите 

с ВСЗ и ОКС цитокини 

Тук имаме за цел да определим кои проинфламаторни цитокини 

имат водеща роля при пациентите с ВСЗ и ОКС, спрямо 

контролната група участници с ОКС, но без ВСЗ. Проведен е 

статистически анализ, включващ бинарна логическа регресия. Той е 

подходящ за изследване на ефекта на няколко величини, измерени 

по продължителна и/или номинална скала върху дихотомна 

(кодирана със стойности 0 и 1) зависима величина (Hinkle,Wiersma & 

Jurs, 1998). Зависимата величина включва следните две стойности: 

0=ОКС пациенти без ВСЗ и 1=ОКС пациенти с ВСЗ.  

Първоначално, логическата регресия включва всичките шест 

цитокина, които в предходния анализ (Сектор 3.5) показват 

статистически значима разлика между ОКС пациентите с и без ВСЗ 
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както следва: TNF-α (48 h), RANKL (24 h), RANKL (48 h), OPG (24 h), 

OPG (48 h) и IL-6 (48 h). Изпълнени са предпоставките за 

провеждане на логистичен линеен анализ. Всички независими 

величини показват силна корелация с независимата, но ниска 

корелация помежду си.  

От резултатите на бинарната регресия се определя, че четири 

от шестте нямат статистически значима прогностична роля в 

регерсионния модел: серумни нива на: RANKL на 24 h (p=0.534) и на 

48 h (p=0.203); на OPG 24 h (p=0.414) и на 48 h (p=0.081). За това те 

са изключени от регресионния модел и е проведен редуциран 

регресионен анализ, включващ двете измерения със значима 

прогностична роля, TNF-α (48 h) и IL-6 (48 h). Този модел е 

статистически значим, χ2=90.469, p<0.001 (Таблица 13). Според 

коефициентът на Nagelkerkes, 85.1% от вариацията в променливата 

величина (с и без ВСЗ) може да бъде обяснена с регресионния 

модел. На базата на стойностите на TNF-α (48 h) и IL-6 (48 h) 

общият процент на правилно класифицираните пациенти е 91%. 

Според Hinkle, Wiersma и Jurs, (1998) при коефициент на 

класификация равен на или по-висок от 90%, може да се приеме, че 

прогностичната акуратност на модела е висока.  

 
Таблица 13. Резултати от бинарната линейна регресия  

Коефициент 
наNagelkerkes 

R2 

Хи-
квадрат 

df 2 

Значимост 
(p) 

% 
правилно 

класифицирани 
пациенти с ВСЗ 

% 
правилно 

класифицирани 
пациенти без ВСЗ 

Общ % 
правилно 

класифицирани 
пациенти 

85.1% 90.469 .000** 88.4% 93.5% 91% 
Кодиране на зависимата величина в регресионния модел: 0=ОКС пациенти без ВСЗ, 
1=ОКС пациенти с ВСЗ; Независими величини: Константа, TNF-α 48-ия час и IL-6 48-ия час 
* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  
 

Таблица 14. Регресионни коефициенти със статистическа значимост 

Регресионен 
модел 

Регресиони 
коефициенти 

B 

Стандартна 
грешка 

Статистика 
на Валд 
(Wald) 

Значимост 
Експонент 

на 
(Exp B) 

Константа -7.814 1.971 15.716 .000**  

TNF-α 48 h 0.588 0.176 9.743 .001** 1.80 

IL-6 48 h 0.099 0.032 11.236 .002** 1.10 
Кодиране на зависимата величина в регресионния модел: 0=ОКС пациенти без ВСЗ, 
1=ОКС пациенти с ВСЗ; Независими величини: Константа, TNF-α 48-ия  час и IL-6 48-ия час 
* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  
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Критерият на Валд (Wald) показва, че и двата цитокина имат 

значително влияние върху правилното индентифициране на ВСЗ 

заболяване при пациентите с ОКС. На Таблица 14 са изнесени 

регресионните коефициенти (B) съответстващи на TNF-α (48 h) и IL-6 

(48 h). Стойностите им са статистически значими и за двете 

независими величини: TNF-α (48 h), B = 0.588, p=0.001; IL-6 (48 h), 

B=0.099, p=0.002. Стойността на константата е също статистически 

значима (B=-7.814, p<.001). Така може да се уточни регресионното 

уравнение за прогнозиране вероятността пациент с ОКС да има ВСЗ. 

Уравнението е сбор от константата (-7.814) + произведението от 

съотвентния B коефициент и стойността на TNF-α (48h) + 

произведението от съответния B коефициент и стойността на IL-6 (48h).     

Експонентите на регресионните коефициенти (Exp B) показват 

(Таблица 14), че при увеличението на стойността на TNF-α (48 h) с 

една единица се увеличава риска с 1.80 пъти вероятността пациентът 

да има придружаващо ВСЗ, а увеличение на IL-6 (48 h) с една 

единица увеличава тази вероятност с 1.10 пъти. Тези коефициенти на 

риска имат роля на амплифициращи фактори. Фигура 11 илюстрира 

зависимостта между вероятността пациент с ОКС да има ВСЗ и 

стойностите на цитокините TNF-α (48 h) и IL-6 (48 h). Ординатната ос 

изобразява вероятността от ВСЗ при ОКС пациентите, която е равна 

на 1.0. И на двете графики се вижда рязко повишаване на линейната 

графика с увеличение на стойностите на TNF-α (48 h) и IL-6 (48 h). 

Линията започва да се изравнява при стойности на TNF-α (48 h) по-

високи от 10 и стойности на IL-6 (48 h) близки и по-високи от 70 

(Точките на уравняване са обозначени с прекъсната линия). 

 
Фигура 11. Бинарна линейна графика на линейната зависимост между ВСЗ 

при ОКС пациенти и стойностите на TNF-α и IL-6 48-ия час  
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Заключение относно цитокините с определяща роля за 

наличието на ВСЗ при ОКС пациенти. 

Резултатите от Сектори 3.5 и 3.6 дават основание за следното 

обобщение:   

1. Шест цитокина показват статистически значима разлика 

между ОКС пациентите с ВСЗ и без ВСЗ: TNF-α (48 h), RANKL 

(24 h), RANKL (48 h), OPG (24 h), OPG (48 h) и IL-6 (48 h); 

2. Само TNF-α (48 h) и IL-6 (48 h) имат статистически значима 

прогностична способност за определяне наличието на ВСЗ 

при ОКС пациенти.  

Стойности на TNF-α (48 h) по-високи от 10 и стойности на IL-6 

(48 h) около 70 или по-високи се асоциират с наличието на ВСЗ при 

ОКС пациенти. Акуратността на прогнозата е 91%. 
 

IV.4. Резултати относно Задача 3: Изследване на връзката 

между серумните нива на цитокините и степента на тъканната 

експресия на TNF- α и RANKL при пациентите с ОКС с и без ВСЗ. 

За този анализ е използван корелационния тест на Spearman 

Rho, поради това, че тъканните експресии на TNF-α и RANKL са 

измерени по ординална скала (0-3). Резултатите са представени 

отделно за всяка експресия. От Таблица 15 се вижда, че 

експресията на TNF-α се асоциациира значимо с пет от десетте 

цитокинови нива.  

 
Таблица 15. Резултати от корелационния анализ между експресията на  
TNF-α и проинфламаторните цитокини  

Корелация 
на Спирмън 
Експресия 

TNF-α 
 
 

TNFα 
24h 

TNFα 
48h 

RANKL 
24h 

RANKL 
48h 

OPG 
24h 

OPG 
48h 

RANKL/ 
OPG 
24 h 

RANKL/ 
OPG 
48 h 

IL6 
24 h 

IL6 
48h 

Коефициент -.081 .318** .257* .257* .278** .172 -.084 -.057 .124 .423** 
Значимост 

(p) .444 .002 .015 .015 .008 .105 .430 .592 .246 .000 
Брой  95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 

1. Най-висока асоциация се наблюдава между TNF-α и IL-6 на 

48-ия час, rs=0.423, p < 0.001. Според референтните стойности на 

Cohen (1988), линейната корелация между двете величини е 

положителна и от средна големина. При значителна част от 



 

42  
 

изследваните пациенти със завишено ниво на TNF-α се наблюдава 

и високо ниво на IL-6 на 48-ия час. Фигура 12 илюстрира линейната 

зависимост между двете величини.  
 

      
Фиг. 12. Графика на асоциацията между нивата на експресиятана TNF-α 

и серумното ниво на IL-6 на 48-ия час 
 

2. Втора по големина е асоциацията между ескперсията на TNF-α 

и серумното ниво на TNF-α на 48 h, p=0.002. Корелационният 

коефициент (rs=0.318) е от средна големина (Cohen, 1988) и показва 

положителна линейна зависимост между двете величини. Фигура 13 

илюстрира линейната зависимост между тях - с повишаване нивото на 

експресия на TNF-α между 0 и 2 се повишава и серумното ниво на 

TNF-α, но разликата между ниво 2 и 3 е минимална. Това обяснява по-

ниския корелационен коефициент между експресията на TNF-α и 

серумното ниво на TNF-α в сравнение с IL-6. 
 

 
Фиг. 13. Графика на асоциацията между експресията на TNF-α  

и серумно ниво TNF-α на 48-ия час 
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3. Трета по големина е корелацията между експресията на TNF-α 

и серумно ниво на OPG (24 h). Корелационният коефициент е 

статистически значим (p=0.008), но с ниска стойност от rs=0.278. 

Фигура 14 представя асоциацията между двете величини. С 

повишаване на нивото на експресия на TNF-α се повишават и 

стойностите на OPG на 24-ия час, като между първите две нива 

увеличението е умерено, докато между 2 и 3 нива се наблюдава 

много по-драстично увеличение. 
 

      
Фиг. 14. Графика на асоциацията между експресията на TNF-α  

и серумно ниво на OPG на 24-ия час 
 

4. Останалите две значими корелации са между експресията на 

TNF-α и серумното ниво на RANKL на 24 h и 48 h. Корелационните 

коефициенти са с еднакви стойности (rs=0.257) и значимост 

(p=0.015), при което съществува положителна линейна зависимост, 

но от малка величина. Данните се илюстрирани на Фигурa 15. 
 

 
Фиг. 15. Графика на асоциацията между експресията на TNF-α и RANKL 
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Корелационният анализ между експресията RANKL и серумните 

нива на цитокините (TNF-α, OPG, RANKL/OPG и IL-6) показва шест 

значими корелационни коефициента (Таблица 16), които са описани 

и графично илюстрирани по-долу.  
 

Таблица 16. Резултати от корелационния анализ между експресията на 
RANKL и проинфламаторните цитокини. 

Spearman 
Rho 

correlation 
Експресия 

RANKL 

TNFα 
24 h 

TNFα 
48 h 

RANKL 
24 h 

RANKL 
48 h 

OPG 
24 h 

OPG 
48 h 

RANKL/
OPG 
24h 

RANKL/ 
OPG 
48 h 

IL6 
24 h 

IL6 
48 h 

Коефициент -.048 .223* .215* .228* .212* .211* .021 -.022 .193 .349** 
Значимост 

(p) .650 .032 .038 .028 .041 .042 .839 .836 .068 .001 
Брой 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01. 
 

1. Най-високо ниво на корелация се наблюдава между 

експресията на RANKL и серумното ниво на IL-6 на 48 h. Този 

резултат повтаря връзката между експресията на TNF-α и IL-6 на 48 

h. Kорелационният коефициент е от средна величина (rs=0.349) и е 

статистически значим, p=0.001. Фигура 16 илюстрира линейната 

зависимост между експресията на RANKL и нивото на IL-6 на 48-ия 

час – с покачването на степента на експресия на RANKL се 

наблюдава покачване в серумното ниво на IL-6 на 48-ия час   
 

  
Фиг. 16. Графика на асоциацията между експресията на RANKL  

и серумното ниво на IL-6 на 48-ия час  
 

2. Следващите два значими корелационни коефициента са между 

експресията на RANKL и серумните нива на RANKL на 24 и 48-ия час. 
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На Фигура 17 се представят двете корелации, които са значими, но с 

ниски коефициенти, според референтните стойности на Коен (Cohen, 

1988). С повишаването на степента на експресия на RANKL се 

повишава и серумното ниво на RANKL. Между ниво 1 и 2 средното 

серумно ниво се задържа, т.е. линейната зависимост се прекъсва и 

затова корелационните коефициенти са с ниски стойности.  
 

 
Фиг. 17. Графика на асоциацията между експресията на RANKL и RANKL 

серумно ниво на 24-ия и 48-ия час  
 

3. Корелацията между експресията на RANKL и серумното ниво 

на TNF-α на 48-ия час е също значима (p=0.032), но с нисък 

корелационен коефициент (rs=0.223). Фигура 18 илюстрира 

линейната зависимост между двете величини. Най-голямо 

увеличение в серумното ниво на TNF-α се наблюдава между ниво 0 

и 1 на експресия на RANKL, докато между ниво 1, 2 и 3 почти не 

съществува разлика в стойностите на нивото на sTNF-α. 
 

 
Фиг. 18. Графика на асоциацията между експресията на RANKL 

 и серумното ниво на TNF-α на 48-ия час 
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4. Последните две значими корелации са между експресията на 

RANKL и серумните нива на OPG на 24 и 48-ия час. И двата 

коефициента са зачими, но с ниски стойности: OPG (24 h) rs=0.212, 

p=0.041; OPG (48 h) rs=0.211, p=0.042. От Фигура 19 става ясно, че 

съществува положителна линейна зависимост между стойностите 

на OPG и ниво 0, 1 и 3, но тази зависимост се прекъсва на ниво 2, 

където вместо повишаване настъпва леко намаляване на средната 

стойност на OPG.  

 

   
Фиг. 19. Графика на асоциацията между експресията на RANKL и серумните  

нива на OPG на 24-ия и 48-ия час. 
 

IV.5. Резултати относно Задача 4: Изследване нивото на 

синтез и сравнителен анализ на високоспецифичния troponin I 

(hs cTnI) и острофазовите показатели (hsCRP, fibrinogen, ESR) 

при пациентите с ОКС с и без ВСЗ, и контролната група. 

Корелационен анализ с нивата на цитокините, тъканната 

експресия на TNF-α и RANKL, и степента на активност на ВСЗ.   

 

Този сектор съдържа многопластов анализ на данните, 

включващ съпоставителни и корелационни статистически методи. 

Тъй като маркерите hsCRP, fibrinogen и ESR са измерени при всички 

групи (пациенти с ОКС и здрави контроли), докато измервания на hs 

TnI са направени само при пациентите с ОКС, резултатите са 

разграничени и структурирани в отделни подсектори.  

 

120 

173 
163 

314 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3С
е

р
у
м

н
о

 н
и

в
о

 н
а

 O
P

G
 н

а
 2

4
 h

  

Нивo на експресия на RANKL  

82 

121 
109 

271 

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3

С
е

р
у
м

н
о

 н
и

в
о

 н
а

 O
P

G
  
н

а
 4

8
 h

 

Нивo на експресия на RANKL 

rs=0.212 
p=0.041* 

rs=0.211 

p=0.042* 



 

47  
 

IV.5.1. Съпоставителен анализ между трите групи: 

пациенти с ОКС с ВСЗ и без ВСЗ, и контролна група здрави, 

относно острофазовите показатели: hsCRP, fibrinogen и ESR. 

Съпоставителният анализ между трите групи е направен с теста 

на Крушкел-Уолис тъй като при всичките три маркера са установени 

асиметрични дисперсии. Резултатите (Таблица 17) показват 

статистически значими групови разлики и при трите маркера: 

hsCRP, χ2=86.665, p<0.001; Fibrinogen, χ2=19.990, p<0.001; ESR, 

χ2=42.249, p<0.001. За да се определят групите със статистически 

значими различия в средните стойности на маркерите е проведен 

допълнителен анализ по двойки със следните три съпоставки:  

1. Група ОКС с ВСЗ е сравнена с група без ВСЗ;  

2. Група ОКС и ВСЗ е сравнена с контролната група;  

3. Група ОКС без ВСЗ е сравнена с контролната група здрави.  

За всеки маркер са направени три съпоставки – броят им 

възлиза на 9. 
 

Таблица 17. Резултати от теста на Крушкел-Уолис за нивото на синтез на 
hsCRP, fibrinogen, ESR при трите групи пациенти 

Маркери Група 
Брой 

пациенти 
(N) 

Средна 
стойност 

 ̅ 

Стандартно 
Отклонение 

(SD) 

Хи-
квадрат 

χ2 
(df 2) 

Значимост 
(p) 

hs CRP 

ВСЗ 46 28.82 12.75 

86.665 .000**. 
без ВСЗ 49 23.67 16.25 

Здрави 
контроли 

40 2.60 1.24 
 

Fibrinogen  

ВСЗ 46 5.67 3.85 

19.990 .000** 
без ВСЗ 49 5.70 5.13 

Здрави 
контроли 

40 3.61 .55 
       

ESR 

ВСЗ 46 39.57 11.29 

42.249 000** 
без ВСЗ 49 23.47 19.58 

Здрави 
контроли 

40 20.85 4.29 

hsCRP = g/ml; Fibrinogen = g/l; ESR = mm;  
* Статистически значима  разлика при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01  

 

Резултатите от съпоставката по двойки на hsCRP нивото 

показват, че групата с ВСЗ има най-висока средна стойност (28.82 

g/ml) и се различава значимо от групата без ВСЗ (p=0.012), както и 
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от здравите контроли (p<0.001). Групата без ВСЗ има средна 

стойност от 23.67 g/ml, която е значително по-висока от тази на 

контролната (3.61 g/ml), p<0.001. Резултатите са обобщени на 

Таблица 18, а различията в нивото на hsCRP между групите са 

представени графично на Фигура 20.  
 

Таблица 18 Съпоставки по двойки чрез теста на Ман-Уитни Ю относно 
нивото на hsCRP 

Маркер Двойки съпоставки 
Ман-Уитни Ю 

Mann-Whitney U 
(df 1) 

Значимост 
(p) 

 
hsCRP 

 

група ВСЗ с група без ВСЗ  788.00 .012* 

група ВСЗ с контролна  145.00 .000** 

група без ВСЗ с контролна  230.00 .000** 
hsCRP = g/ml; 
* Статистически значима  разлика при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 

 
Фиг. 20. Междугрупова съпоставителна графика на нивото на hsCRP 

  

Междугруповата съпоставка относно нивото на fibrinogen 

показва сходни стойности при пациентите с ОКС с ВСЗ (5.67 g/l) и 

без ВСЗ (5.70 g/l), без значителна разлика между двете групи, 

p=0.123. Нивото при пациентите с ОКС е значително по-високо от 

това на контролната група здрави (3.61 g/l): ОКС с ВСЗ и здрави 

контроли, p<0.001; ОКС без ВСЗ и здрави, p=0.013. Резултатите са 

обобщени на Таблица 19. 
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Таблица 19. Съпоставки по двойки чрез теста на Ман-Уитни Ю относно 
нивото на Fibrinogen 

Измерения Двойки съпоставки 
Ман-Уитни Ю 

Mann-Whitney U 
(df 1) 

Значимост 
(p) 

Fibrinogen 

група ВСЗ с група без ВСЗ  876.00 .121 

група ВСЗ със здрави  349.00 .000** 

 група без ВСЗ със здрави  679.00 .013* 
Fibrinogen = g/l;  
* Статистически значима  разлика при ниво на грешка (alpha) = .05 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01;  . 

 

Сходните стойности на Fibrinogen при двете групи пациенти с 

ОКС и различията с контролната група здрави могат да се 

проследят на Фигура 21. 
 

 
Фиг. 21. Междугрупова съпоставителна графика на нивото на fibrinogen  

 

Съпоставката на групите относно нивото на ESR показва, че 

основната разлика е между групата с ВСЗ и останалите две групи. 

При ОКС с ВСЗ се отчита значително по-високо ниво (39.57 mm) от 

групата без ВСЗ (23.47 mm), p<0.001. Също така пациентите с ВСЗ 

показват значително по-високо ниво от контролната група здрави 

(20.85 mm), p<0.001. Между групата без ВСЗ и контролната не 

съществува значителна разлика, p=0.423- резултатите са обобщени 

в Таблица 20. 
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Таблица 20. Съпоставки по двойки чрез теста на Ман-Уитни Ю относно 
нивото на ESR 

Измерения Двойки съпоставки 
Ман-Уитни Ю 

Mann-Whitney U 
(df 1) 

Значимост 
(p) 

ESR 

група ВСЗ с група без ВСЗ  456.500 .000* 

група ВСЗ със здрави   143.50 .000** 

 група без ВСЗ със здрави     883.00 .423 
ESR = mm;  
* Статистически значима  разлика при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 

Фигура 21 илюстрира различието в нивата на ESR между двете 

групи пациенти и сходните стойности на групата без ВСЗ и 

контролната група.  
 

 
Фиг. 21 Междугрупова съпоставителна графика на нивото на ESR 

 

IV.5.2. Съпоставителен анализ между ОКС пациенти с и 

без ВСЗ относно нивото на hs cTnI 

Поради това, че измервания на нивото на hs cTnI са направени 

само при двете групи пациенти с ОКС, в този случай е използван 

теста на Ман-Уитни Ю за две независими извадки (Таблица 21). 

Въпреки, че средните стойности на двете групи пациенти са сходни 

(с ВСЗ =0.90 ng/ml и без ВСЗ = 0.76 ng/ml), средните рангове 

показват статистически значителна разлика, на базата на която 

може да се отчете статистически по-висока стойност при пациентите 

с ВСЗ, p=0.001.  
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Таблица 21. Съпоставки по двойки чрез теста на Ман-Уитни Ю относно 
нивото на hs cTnI 

Маркер Група 
Брой 

пациенти 
(N) 

Средна 
стойност 

 ̅ 

Стандартно 
Отклонение 

(SD) 

Среден 
Ранг 

(Mean 
Rank) 

Ман- 
Уитни Ю 
Mann-

Whitney  
U 

(df 1) 

Значимост 
(p) 

hs cTnI    ВСЗ 46 .90 .99 56.57 
657.00 .001**. 

БезВСЗ 49 .76 1.61 38.41 
Tropinin = ng/ml;  
* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01. 

 

IV.5.3. Корелационен анализ между hs cTnI и 

острофазовите показатели със серумните нива на цитокините  

Корелационният анализ е направен с теста на Спирмън за 

всеки един от маркерите на системно възпаление. Резултатите са 

обобщени в Таблици 22, 23, 24 и 25. На Таблица 22 са отразени 

четири значими корелации между hsCRP и серумните нива на TNF-α 

(48 h), OPG (24 h) и (48 h) и с IL-6 на (48 h). 
  

Таблица 22. Резултати от корелационния анализ между hsCRP и 
проинфламаторните цитокини              

Корелация 
на 

Спирмън 
hsCRP 

TNFα 
24h 

TNFα 
48h 

RANKL 
24 h 

RANKL 
48 h 

OPG 
24 h 

OPG 
48 h 

RANKL/ 
OPG 
24 h 

RANKL/ 
OPG 
48 h 

IL6 
24 h 

IL6 
48 h 

Коефициент .074 .360** .119 .162 .279** .254* -.127 -.113 .170 .327** 

Значимост 
(p) 

.479 .000 .257 .121 .007 .014 .226 .280 .104 .001 

Брой 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01. 
  

На Фигура 22 са илюстрирани значимите корелации от най-

високата към най-ниската. Всички коефициенти показват 

положителна линейна зависимост. Най-висока е между hsCRP и 

серумното ниво на TNF-α на 48-ия час. Корелационният коефициент 

показва линейна зависимост от средна величина според 

референтните стойности на Коен (1988), rs=0.360, p<0.001. Следващ 

по големина е коефициентът на корелация между hsCRP и 

серумното ниво на IL-6 на 48 h, rs=0.327, p=0.001. Асоциацията 

между hsCRP и нивото на OPG е със сходни стойности; OPG (24 h), 
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rs=0.279; p=0.007; OPG (48 h), rs=0.254, p=0.014. И двете корелации 

са в ниския диапазон.  

 
Фиг. 22. Статистически значими корелации между hsCRP и 

проинфламаторните цитокини 
 

На Таблица 23 са обобщени резултатите от корелационния 

анализ между fibrinogen и серумните нива на TNF-α, RANKL, OPG, 

RANKL/OPG и IL-6 на 24 и 48 h. Всички 10 корелационни 

коефициента са с ниски стойности и не са статистически значими, 

p>.05. На тази база, може да се направи заключение че между 

fibrinogen и цитокините не съществува линейна връзка. 

  
Таблица 23. Резултати от корелационния анализ между Fibrinogen и 
проинфламаторните цитокини. 

Корелация 
на 

Спирмън 
Fibrinogen 

TNFα 
24h 

TNFα 
48h 

RANKL 
24h 

RANKL 
48h 

OPG 
24h 

OPG 
48h 

RANKL/ 
OPG 
24h 

RANKL/ 
OPG 
48h 

IL6 
24h 

IL6 
48h 

Коефициент -.057  .110 -.051 -.025 -085 -059 .045 -.002 .086 .078 
Значимост 

(p) 
   584 .295 .628 .814 .420 .577 .670 .986 .413 .455 

Брой 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 
* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01.  
 

Корелационният анализ между ESR и проинфламаторните 

цитокини показва пет значими корелации. Всички са с положителни 
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коефициенти, което означава, че при пациентите с по-високи нива на 

ESR се наблюдават по-високи стойности на цитокините TNF-α (48 h), 

IL-6 (48 h), RANKL (48 h), OPG (24 h) и (48 h). Обратната асоциация 

също е вярна: по-ниски стойности на ESR се свързват с по-ниски 

стойности на цитираните по-горе цитокини.  
 

Таблица 24. Резултати от корелационния анализ между ESR и 
проинфламаторните цитокини. 

Корелация 
на 

Спирмън 
ESR 

 
 

TNFα 
24h 

TNFα 
48h 

RANKL 
24h 

RANKL 
48h 

OPG 
24h 

OPG 
48h 

RANKL/ 
OPG 
24h 

RANKL/ 
OPG 
48h 

IL6 
24h 

IL6 
48h 

Коефициент .161 .480**   .150 .318** .323** .250* -.137 .100 .082 .471** 
Значимост 

(p) 
   122 .000 .152 .002 .002 .015 .192 .338 .436 .000 

Брой 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 
* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01. 
        

На Фигура 23 са илюстрирани по ред значимите корелации. 

Най-висока е между ESR и TNF-α на 48 h, със среден по големина 

коефициент според референтните стойности на Коен (1988), 

rs=0.480, p<0.001. Следваща по големина е между ESR и нивото на 

IL-6 (48 h), rs=0.471, p<0.001, последвана от ESR и RANKL (48 h), 

rs=0.318, p=0.002, както и тази със серумното ниво на OPG (24 h), 

rs=0.323, p=0.002. Последната значима корелация е между ESR и 

OPG (48 h), rs=0.250, p=0.015, но тя е с ниска стойност.  

 
Фиг. 23. Статистически значими корелации между ESR и 

проинфламаторните цитокини 
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От корелационният анализ между hsTnI и проинфламаторните 

цитокини се установяват три значими корелации между hsTnI и TNF-

α, IL-6 и RANKL – всички на 48-ия час.  

 
Таблица 25. Резултати от корелационния анализ между hsTnI и 
проинфламаторните цитокини. 

Корелация 
на 

Спирмън 
hsTroponin I 

TNFα 
24h 

TNFα 
48h 

RANKL 
24 h 

RANKL 
48 h 

OPG 
24 h 

OPG 
48 h 

RANKL/ 
OPG 
24 h 

RANKL/ 
OPG 
48 h 

IL6 
24 h 

IL6 
48 h 

Коефициент .0119 .295** .090 .264** .179 .182 -.030 .147 .041 .257** 

Значимост 
(p) 

.256 .004 .393 .010 .086 .081 .775 .161 .698 .013* 

Брой 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01. 
 

На Фигура 24 са илюстрирани значимите корелации от най-

високата към най-ниската. Най-висока е корелацията между нивата 

на hsTnI и TNF-α (48 h), rs=0.295, p=0.004. Следващ по големина е 

коефициентът на корелация между hsTnI и серумното ниво на 

RANKL (48 h), rs=0.264, p=0.010, последвана от hsTnI и IL-6 (48 h), 

rs=0.257, p=0.013. Трябва да се отбележи, че всичките три 

значителни корелации са от ниска величина. 

 
Фиг. 24. Статистически значими корелации между Troponin и 

проинфламаторни цитокини 
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IV.5.4. Изследване на корелацията между hsTnI, hsCRP, 

fibrinogen, ESR и тъканната експресия на TNF-α и RANKL 

Тъканната експресия на TNF-α показва три значителни 

корелации, подредени по големина на асоциацията: hsTnI, hsCRP и 

ESR. Корелацията с fibrinogen не е статистически значима, rs=0.099, 

p=0.355. Резултатите са обобщени на Таблица 26. 
   

Таблица 26. Резултати от корелационния анализ за връзка между тъканната 
експресия TNF-α, hs cTnI и острофазовите показатели.  

Корелация на Спирмън 
Експресия на TNFα 

hsCRP Fibrinogen ESR hs cTnI 

Коефициент .256* .099 .254* .295** 

Значимост (p) .014 .355 .016 .005 

Брой 95 95 95 95 
* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01;  
 

На Фигура 25 са илюстрирани значимите корелации от най-

високата към най-ниската. Всички са в положителна посока; по-високи 

стойности на едната величина се асоциират с по-високи стойности на 

другата. Водеща е между експресията на TNF-α и hsTnI, rs=0.295, 

p=0.005, последвана от тази с hsCRP, rs=0.256, p=0.014. Третата 

значима корелация е между експресията на TNF-α и ESR, rs=0.254, 

p=0.016. Въпреки, че са значими, всичките три асоциации показват 

ниски стойности на корелационните коефициенти. Най-високо е 

увеличението в нивото на маркерите между TNF-α нива 2 и 3, докато 

между останалите нива увеличението в стойностите е по-ниско.  

  
Фиг. 25. Статистически значими корелации между тъканната експресия на 

TNFα с hsTnI и острофазовите показатели  
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Аналогично на предходния анализ, е използван тестът на 

Спирмън, за да се изследва връзката между тъканната експресия на 

RANKL и острофазовите показатели. Резултатите са обобщени на 

Таблица 27. Очертават се две значими корелации на експресията 

на RANKL с hsCRP (rs=0.316, p=0.003) и hsTnI (rs=0.370, p<0.001). 

При останалите две корелации, коефициентите са ниски и не са 

статистически значими: експресията на RANKL с fibrinogen, rs=-0.42, 

p=0.697 и с ESR, rs=0.170, p=0.111.  
 

Таблица 27. Резултати от корелационния анализ за връзка между 
тъканната експресия експресия RANKL, hsTnI и острофазовите показатели 

Корелация на Спирмън 
Експресия на RANKL 

hsCRP Fibrinogen ESR hs cTnI 

Коефициент .316** -.042 .170 .370** 

Значимост (p) .003 .697 .111 .000 

Брой 95 95 95 95 
* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01.  
 

На Фигура 26 са илюстрирани двете значими корелации между 

тъканната експресия на RANKL. Първо е илюстрирана по-високата 

корелация с hs cTnI, следвана от тази с hsCRP. И в двата случая 

връзката е положителна, което означава, че по-високи нива на 

тъканната експресия се асоциират с по-високи стойности на двата 

маркера. Трябва да се отбележи, че най-същественото увеличение 

на стойностите на маркерите се наблюдава между ниво 0 и 1. 

 

 
Фиг. 26. Статистически значими корелации между тъканната експресия на 

RANKL с нивата на hsTnI и hsCRP  
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IV.5.5. Изследване на корелацията между hs cTnI, 

hsCRP, fibrinogen и ESR, и степента на активност на ВСЗ 

Нивото на активност на ВСЗ е установено чрез DAS 28 индекса 

за пациентите с RА и с ASDAS за пациентите с PsА. 

Сред RA пациентите са установени две категории на 

възпалителна болестна активност: 43% (N=10) са с умерена и 57% 

(N=13) са с висока болестна активност като няма в ремисия и ниска 

болестна активност. Пропорционалното разпределение на RА 

пациентите е илюстрирано на Фигура 27.  

 
Фиг. 27. Пропорционално разпределение на РА пациентите  

по степен на болестна активност 
 

От Таблица 28 се вижда, че липсва значителна корелация 

между нивото на болестна активност (DAS28), острофазовите 

показатели и hsTnI при наличие на ОКС. Всички корелационни 

коефициенти са с ниски стойности и не са значими. Може да се 

предположи, че липсата на значителна връзка между величините се 

дължи на малкия диапазон на вариации в стойностите на DAS 28 и 

хомогеността на извадката, която не включва пациенти с ниска 

болестна активност. 
  

Таблица 28. Резултати от корелационния анализ за връзка между степента 
на активност на пациентите с RА, hsTnI, и проинфламаторните показатели  

Корелация на Спирмън 
DAS28 

hsCRP Fibrinogen ESR Troponin 

Коефициент -.129 .216 .130 - .056 

Значимост (p) .577 .348 .575 .811 

Брой 23 23 23 23 
* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 N = 10 
47% 

N = 13 
53% 

Умерена активност 3.2 < DAS28 ≤ 5.1 Висока активност DAS28 > 5.1 
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От 23-мата PsА пациента – 5 (22%) имат умерена болестна 

активност, а останалите 18 (78%) са с висока степен на болестна 

активност (Фигура 28).  
 

 
Фиг. 28. Пропорционално разпределение на PsА пациентите 

по степен на болестна активност 
 

При PsА извадката също преобладават пациенти от високата 

степен на болестна активност. Въпреки това се отчита една значима 

корелация между ASDAS и hsCRP, rs=0.587, p=0.017. Коефициентът 

на корелация е от средна величина и показва положителна линейна 

връзка между нивата на болестна активност и hsCRP (Таблица 29).  
 

Таблица 29. Резултати от корелационния анализ за връзка между нивото на 
активност на пациентите с PsA с hs TnI и проинфламаторните показатели  

Корелация на Спирмън 
ASDAS 

hsCRP Fibrinogen ESR hsTnI 

Коефициент .587* .350 .312 - .077 

Значимост (p) .017 .183 .239 .778 

Брой 23 23 23 23 
* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 

Фигура 29 илюстрира значителната линейна зависимост между 

нивото на болестна активност при пациентите с PsА (ASDAS) и 

hsCRP. По-високи стойности на hsCRP се асоциират с високи нива 

на болестна активност. 
 

N = 5 
22% 

 N = 18 

78% 

Умерена активност 2.1 ≤ ASDAS ≤ 3.4 Висока активност ASDAS> 3.5 
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Фиг. 29. Статистически значими корелации между ASDAS и hsCRP 

  

IV.6. Резултати относно Задача 5: Определяне на ролята на 

CIMT за оценка на пациентите с ОКС и клинично здрави 

контроли  

За целта на този анализ е използван теста на Крушкел-Уолис за 

повече от две независими извадки. От резултатите на Таблица 30 

се вижда, че между групите съществува статистически значима 

разлика. 

 
Таблица 30. Резултати от теста на Крушкел-Уолис относно CIMT при 
трите групи пациенти 

Измерения Група 
Брой 

пациенти 
(N) 

Средна 

стойност  ̅ 

Стандартно 
Отклонение 

(SD) 

Хи-
квадрат 

χ2 
(df 2) 

Значимост 
(p) 

CIMT 

с ВСЗ 46 0.95 0.26 

15.363 .000**. без ВСЗ 49 0.97 0.24 

Контролна 40 0.78 015 
* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 

Съпоставителният анализ между двете групи пациенти 

(Таблица 30) показва сходни стойности (с ВСЗ=0.95; без ВСЗ=0.97) 

и липса на статистически значима разлика помежду им, p=0.722. В 

сравнение с контролната група здрави (0.78) и двете стойности са 

значително по-високи (контролната сравнена с групата с ОКС и ВСЗ, 

p=0.002; контролната сравнена с групата с ОКС и без ВСЗ p<0.001). 
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За да се уточнят разликите е проведен постхок анализ по 

двойки с теста на Ман-Уитни Ю (Таблица 31) както следва:  

1. Групата с ОКС и ВСЗ е съпоставена с тази без ВСЗ;  

2. Групата с ОКС и ВСЗ е съпоставена с контролната група;  

3. Групата с ОКС без ВСЗ е съпоставена с контролната 
 

Таблица 31. Резултати от съпоставителния анализ по двойки  

Измерения Двойки съпоставки 
Ман-Уитни Ю 
Mann-Whitney 

U (df 1) 

Значимост 
(p) 

CIMT 

група ВСЗ с група без ВСЗ  1057.00 .722 

група ВСЗ с контролна група 564.00 .002** 

група без ВСЗ с контролна 
група  

515.00 .000** 

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  

  

Фигура 30 илюстрира сходните стойности при двете групи 

пациенти, с и без ВСЗ, и значително по-ниската стойност при 

контролната група.   

 

       
Фиг. 30: Междугрупова съпоставителна графика относно CIMT 

 

С оглед на това, че средните стойности на CIMT са над 0,90 

mm, а при пациентите с ВСЗ се приема стойност >0,60 mm и при 

двете групи с ОКС се приема, че CIMT няма особено значение дали 

пациентът има или няма ВСЗ. Тя е важен скрининг за пациентите с 

прояви на ОКС и наличие на висок съдов риск.  
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IV.7. Резултати относно Задача 6: Търсене на връзка между 

CIMT и нивата на тъканна експресия на TNF α и RANKL, 

цитокините в серума, острофазовите показатели, наличието на 

плаки в екстракраниалните съдове, степента на коронарна 

стеноза и на риска от смърт. 

  

Анализите в този сектор са направени чрез два различни 

корелационни теста. Когато корелираните величини са измерени по 

продължителни скали е използван корелационния тест на Пирсън 

(Pearson), докато в случаите, когато поне една от величините е 

измерена с ординална скала е проведен теста на Спирмън 

(Spearman Rho). 
 

IV.7.1. Търсене на корелация между CIMT и нивата на 

тъканна експресия на TNF α и RANKL 

Тъканните експресии TNF α и RANKL са измерени по ординална 

скала (0 до 3), поради което корелационният анализ е направен 

чрез теста на Спирмън. Включени са данните от всички пациенти с 

ОКС с и без ВСЗ. Резултатите (Таблица 32) показват липса на 

линейна връзка между изследваните величини. Стойностите на 

корелационните коефициенти са много ниски (TNF-α rs=-0.137, 

p=0.204; RANKL rs=-0.105, p=0.331) и не са статистически значими.  
 

Таблица 32. Резултати от теста на Спирмън за връзка между CIMT и 
нивата на тъканна експресия на TNF α и RANKL 

Корелация на Спирмън   
CIMT 

Тъканна експресия 
на TNF-α  

Тъканна експресия 
на RANKL 

Коефициент -.137 -.105 

Значимост (p) .204 .331 

Брой  95 95 
* Статистически значима корелаия при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значима корелация при ниво на грешка (alpha) = .01 

 

IV.7.2. Търсене на корелация между CIMT и серумните 

нива на цитокините (TNF α, RANKL, OPG, RANKL/OPG и IL-6 на 

24 и 48 h) 

Анализът е направен на базата на цялата извадка, включваща 

пациенти с ОКС с и без ВСЗ, и контролната група здрави, за да се 

осигури по-голям диапазон от стойности, което е важно условие за 

провеждане на корелационен анализ. Тъй като всички величини са 

измерени по продължителни скали е използван тестът на Пирсън. 



 

62  
 

От изнесените резултати на Таблица 33 става ясно, че не 

съществува линейна зависимост между CIMT и проинфламаторните 

цитокини. Корелационните коефициенти са с ниски стойности и не 

са статистически значими. При всички двойки корелации 

значимостта показва стойност по-висока от допустимото ниво на 

грешка от 5% (p>0.05). 
 
Таблица 33. Резултати от теста на Пирсън за връзка между CIMT и нивата 
на цитокините: TNF alpha, RANKL, OPG, RANKL/OPG и IL6 на 24 и 48- ия час  

Корелация 
на Пирсън 

CIMT 

TNFα 
24h 

TNFα 
48h 

RANKL 
24 h 

RANKL 
48 h 

OPG 
24 h 

OPG 
48 h 

RANKL/ 
OPG 
24 h 

RANKL/ 
OPG 
48h 

IL6 
24 h 

IL6 
48 h 

Коефициент .153 .086 -.061 -.056 -.031 -.084 -.083 -.057 -.021 -.072 
Значимост  
(p) 

.83 .397 .491 .533 .731 .348 .442 .592 .815 .422 

Брой  135 135 135 135  135 135 135 135 135 135 

* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05  
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01;  
 

IV.7.3. Търсене на корелация на CIMT с hsTnI и 

острофазовите показатели: hsCRP, fibrinogen и ESR 

Анализът е направен с теста на Пирсън като са използвани 

данни от цялата извадка, включваща пациенти с ОКС с и без ВСЗ, и 

контролната група здрави. От четирите острофазови показателя 

само hsCRP показва линейна връзка с CIMT, но трябва да се 

отбележи, че въпреки че е статистически значим (p=0.036), 

корелационният коефициент е нисък (r=0.184). Резултатите са 

обобщени в Таблица 34. 
 

Таблица 34. Резултати от теста на Пирсън за връзка между CIMT , hs cTnI и 
острофазовите показатели   

Корелация на Пирсън 
CIMT 

hs cTnI hsCRP Fibrinogen ESR 

Коефициент .045 .184* .082 .011 

Значимост (p) .680 .036 .356 .898 

Брой 135 135 135 135 
* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01. 
 

Фигура 31 илюстрира връзката между CIMT и hsCRP, но се 

вижда, че асоциацията е слаба, тъй като данните не са симетрично 

разположени на или в близост до регресионната линия. Все пак 
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може да се направи извод, че по-високите стойности на CIMT могат 

да бъдат асоциирани с по-високи стойности на hs CRP и обратното.  

 

 
Фиг. 31. Графика на линейната връзка между CIMT  и hsCRP- асоциацията е 

статистически значима, но от ниска степен. 
  

IV.7.4. Корелационен анализ между CIMT и наличието 

на плаки в ескстракраниалните съдове, степента на коронарна 

стеноза и риска от смърт в следващите 6 месеца 

Преди да се разгледат резултатите от корелационния анализ са 

представени данни от съпоставката на двете групи пациенти с и без 

ВСЗ, относно наличие на плаки, степен на стеноза, скалите GRACE 

Risk Score, измерваща риска от смърт в следващите 6 месеца, 

EuroSCORE – определяща степента на оперативния и 

постоперативния риск от усложнения, както и скалите SCORE Risk 

Scale и Reynolds Risk Score за риск от смърт в следващите 10 

години. Средните стойности са много сходни между двете групи 

ОКС пациенти, с и без ВСЗ. Според теста на Ман-Уитни съществува 

значима разлика само в стойностите на GRACE Risk Score. 

Средната стойност на групата с ВСЗ (140.45) е значително по-

висока от средната стойност при тази без ВСЗ (125.50), p=0.030. 

Всички останали измерения не показват статистически значими 

разлики между двете групи: наличие на плаки в ЕКС p=0.640; степен 

на стеноза, p=0.518; EuroSCORE p=0.165; SCORE Risk Scale 

p=0.674; Reynolds Risk Score, p=0.341. 

 

r=0.184, p=0.036* 
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Таблица 35. Резултати от съпоставката на пациенти с ОКС с и без ВСЗ 
относно каротидни плаки, степен на стеноза, GRACE Risk Score, 
EuroSCORE, SCORE Risk Scale и Reynolds Risk Score 

 Група 
Брой 
(N) 

Средна 
стойност 

 ̅ 

Стандартно 
Отклонение 

(SD) 

Ман-
Уитни 

U 

Значимост 
p 

Плаки 
с ВСЗ 49 .75 .43 

1060.00 .640 
без ВСЗ 46 .69 .46 

Степен на 
стеноза 

с ВСЗ 49 76.75 17.53 
1017.00 .518 

без ВСЗ 44 76.95 20.66 

GRACE 
Score 

с ВСЗ 49 125.50 28.58 
781.00 .030* 

без ВСЗ 46 140.45 27.24 

Euro 
SCORE  

с ВСЗ 49 20.75 19.08 
940.50 .165 

без ВСЗ 46 15.00 10.92 

SCORE 
Risk Scale 

с ВСЗ 49 52.35 9.74 
893.50 .674 

без ВСЗ 46 53.57 7.18 

Reynolds 
Score 

с ВСЗ 49 24.60 16.10 
831.00 .341 

без ВСЗ 46 20.76 11.31 
* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 

Фигура 32 илюстрира разликата в средната стойност на GRACE 

Risk Score при двете групи пациенти с ОКС с и без ВСЗ.  

 

 
Фиг. 32. Значителна разлика в средната стойност на GRACE Risk Score при 

групите с ОКС с и без ВСЗ.   
 

Корелационният анализ между CIMT и гореописаните величини 

показва липса на линейна връзка между тях (Таблица 36). 

Корелационните коефициенти са с ниски стойности без 

140.45 

125.5 

с ВСЗ 

без ВСЗ  

GRACE Score  

p = 0.030*  
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статистически значима асоциация: плаки rs=0.183, p=0.078; степен 

на стеноза, rs=0.059, p=0.579; GRACE Risk Score, rs=0.066, p=0.535; 

EuroSCORE, rs=-0.080, p=0.442; SCORE Risk Scale rs=0.169, 

p=0.119; Reynolds Risk Score, rs=0.014, p=0.90. 
 

Таблица 36. Резулати от корелационния анализ между CIMT, наличие на 
плаки, степен на стеноза, GRACE Score, EuroSCORE, SCORE Risk Scale и 
Reynolds Score 

Корелация 
на Спирмън 

CIMT 
Плаки 

Степен 
на 

стеноза 

GRACE 
Score 

Euro 
SCORE 

SCORE 
Risk 

Scale 

Reynolds 
Risk 

Score 
Коефициент .183 .059 .066 -.080 .169 .014 

Значимост(p) .078 .579 .535 .442 .119 .900 

Брой 95 95 95 95 95 95 
* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;  
** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 

IV.8. Резултати относно Задача 7: Търсене на зависимост 

между риска от смърт в следващите 6 месеца (GRACE Risk 

Score), оперативния риск (EuroSCORE), тъканната експресия на 

TNF-α и RANKL и серумните нива на цитокините при пациентите 

с ОКС, с или без ВСЗ. 
 

Тъй като експресиите са измерени по ординална скала (0-3), 

докато скалите за риск от смърт в следващите 6 месеца (GRACE 

Risk Score) и оперативен (EuroSCORE ) риск представляват 

продължителни величини. Връзката между риска от смърт в 

следващите 6 месеца и нивата на експресия на TNF-α и RANKL е 

анализирана чрез теста на Спирмън. От резултатите на Таблица 37 

се очертават две статистически значими корелации между GRACE 

Risk Score и нивото на тъканните експресии както следва: GRACE 

Risk Score и тъканната експресия на TNF-α, rs=0.241, p=0.023; 

GRACE Risk Score и тъканната експресия на RANKL, rs=0.289, 

p=0.005.  

Другата скала за оперативен и постоперативен риск от смърт 

(EuroSCORE), не показва линейна връзка с нивата на тъканните 

експресии. Стойностите на корелационните коефициенти са ниски и 

не са статистически значими: EuroSCORE и TNF-α, p=0.120; 

EuroSCORE и RANKL, p=0.553.  
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Таблица 37. Резултати относно връзката между риска от смърт в 
следващите 6 месеца и тъканната експресия на TNF-α и RANKL   

Корелация на Спирмън 
Тъканна експресия  

наTNF-α 
Тъканна експресия 

на RANKL 

GRACE 
Risk 

Score 

Коефициент  .241**  .289** 

Занчимост (p) .023 .005 

Брой 95 95 

Euro 
SCORE 

Коефициент .163 .062 

Занчимост (p) .120 .553 

Брой 95 95 

* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05; 
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01.  
 

На Фигура 33 е илюстрирана линейната връзка между риска от 

смърт в следващите 6 месеца и нивата на тъканните експресии 

TNF-α и RANKL. И в двата случая по-значително покачване на 

GRACE Score се наблюдава между нивата 0 и 2, докато между 2 и 3 

стойностите са много сходни.   
  

 
Фиг. 33. Графика на линейната връзка между GRACE Score и тъканните 

експресии TNF-α и RANKL  
 

Корелационният анализ между риска от смърт в следващите 6 

месеца (GRACE Risk Score), оперативния риск (EuroSCORE) и 

проинфламаторните цитокини също е направен чрез теста на 
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Спирмън поради наличието на високи стойности на несиметричност 

в дисперсиите. Резултатите (Таблица 38) показват три значителни 

корелационни коефициента: GRACE Risk Score и TNF-α (24 h), 

rs=0.234, p=0.022; GRACE Risk Score и RANKL/OPG (24 h), rs=-.312, 

p=0.002; EuroSCORE и TNF-α (24 h), rs=0.237, p=0.021. Всички 

останали корелации имат коефициенти с ниски стойности и не са 

статистически значими. 
 

Таблица 38. Резултати относно връзката между риска от смърт в следващите 
6 месеца (GRACE Score и EuroSCORE) и проинфламаторните цитокини.  

Корелация 
на Спирмън 

TNFα 
24h 

TNFα 
48h 

RANKL 
24 h 

RANKL 
48 h 

OPG 
24 h 

OPG 
48 h 

RANKL/ 
OPG 
24 h 

RANKL/ 
OPG 
48 h 

IL6 
24 h 

IL6 
48 h 

GRACE 
Score 

Коефициент .234* -.122 -.024 .065 .104 .100 .312** .199 .016 .092 

Значимост 
(p) 

.022 .246 .823 .535 .323 .338 .002 .056 .876 .378 

Брой 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

EURO 
Score 

Коефициент .237* -.033 -.001 .040 .030 .054 -.159 -.075 -.014 .020 

Значимост 
(p) 

.021 .756 .993 .702 .779 .606 .128 .474 .893 .848 

Брой 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01;  
* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05  
 

Значителните корелации са графично изобразени на Фигури 34 

и 35. Първо, на Фигура 34 са илюстрирани двете положителни 

корелационни връзки на скалите GRACE Risk Score и EuroSCORE 

със серумното ниво на TNF-α 24 h. И в двата случая се отчита 

положителна линейна асоциация, при която по-високият риск от 

смърт в следващите 6 месеца се свързва с по-високи серумни нива 

на TNF-α на 24 h, но трябва да се отбележи, че тази асоциация е с 

ниска стойност. 
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Фиг. 34. Графика на линейната връзка 

 между GRACE Score и EuroSCORE със серумното ниво на TNF-α (24 h) 
 

Третата значителна асоциация е между GRACE Risk Score и 

съотношението RANKL/OPG на 24 h. Връзката между двете 

величини е с отрицателна стойност, което означава, че по-голям 

риск от смърт в следващите 6 месеца се асоциира с по-ниски 

стойности на съотношението RANKL/OPG на 24 h. Обратното също 

е вярно; по-малък риск от смърт в следващите 6 месеца се 

асоциира с по-високи стойности на съотношението RANKL/OPG на 

24 h. Фигура 35 илюстрира отрицателната асоциация между двете 

величини. Регресионната линия е с лек обратен наклон.  
 

 
Фиг. 35. Графика на отрицателната линейна връзка между GRACE Score и 

съотношението RANKL/OPG на 24 h. 
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В заключение, и двете скали GRACE Risk Scale и EuroSCORE 

показват положителна линейна връзка със серумното ниво на TNF-α 

на 24 h. По-висок риск от смърт се асоциира с по-високи стойности 

на TNF-α, но трябва да се отбележи, че асоциацията е от ниска 

величина. GRACE Score също показва значима линейна връзка със 

съотношението на RANKL/OPG на 24 h, но тази връзка е в 

отрицателна посока – по-висок риск се асоциира с по-ниски 

стойности на RANKL/OPG. От друга страна, рискът от смърт в 

следващите 6 месеца не показва значителна асоциация с 

измеренията на цитокините на 48 h.  
 

IV.8.1. Установяване на корелацията между скалите за 

прогнозиране на риск от смърт в краткосрочен и дългосрочен 

план.  

В сектор 6.4 беше отчетено, че единствено скалата GRACE Risk 

Score, прогнозираща вероятността от смърт в следващите 6 месеца, 

показва значима разлика между двете групи пациенти с ОКС. По-

точно в групата с ОКС и ВСЗ се наблюдава значително по-висока 

стойност на GRACE Risk Score в сравнение с групата без ВСЗ. 

Поради това, настоящият анализ използва GRACE Risk Score като 

основа за установяване на корелация с останалите три скали: 

EuroSCORE, SCORE Risk Scale и Reynolds Risk Score. Заради 

високите стойности на несиметричност на дисперсиите, 

корелационният анализ е проведен чрез теста на Спирмън. От 

резултатите на Таблица 39 се вижда, че GRACE Risk Score показва 

положителна линейна връзка с останалите три скали. Най-висока е 

корелацията между GRACE Risk Score и EuroSCORE, rs=0.540, 

p<0.001, последвана от GRACE Risk Score и SCORE Risk Scаle, 

rs=0.452, p<0.001. Най-ниска степен на връзка се наблюдава между 

GRACE Risk Score и Reynolds Score, rs=0.255, p=0.017. 
 

Таблица 39. Резултати относно връзката между риска от смърт в 
следващите 6 месеца (Grace Score) и останалите три скали за прогноза на 
риска от смърт EuroSCORE, SCORE Risk Scale и Reynolds Risk Score.  

Корелация на Спирмън 
GRACE Score 

EuroSCORE 
SCORE Risk 

Scale 
Reynolds Risk 

Score 
Коефициент   .540**   .452** .255* 

Значимост(p) .000 .000 .017 

Брой  95 95 95 
* Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .05;   
** Статистически значим корелационен коефициент при ниво на грешка (alpha) = .01 
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Фигура 36 илюстрира връзката между GRACE Score и 

останалите три скали. И в трите случая регрeсионната линия 

показва положителна линейна зависимост, което означава, че по-

високи стойности на GRACE Score се асоциират с по-високи 

стойности на останалите три скали. Трябва да се отбележи, че най-

висока е корелацията между GRACE Score и EuroSCORE. В 

заключение може да се направи следния извод.  

1) Скалата GRACE Score най-добре разграничава ОКС 

пациентите с и без ВСЗ, като може да се прогнозира, че по-високи 

стойности на GRACE Score ще се наблюдават при наличието на 

ВСЗ. 

2) Най-висока корелация се установява между GRACE Score и 

EuroSCORE, което означава, че EuroSCORE e втората скала, която 

може да се използва за разграничаване на пациенти с ОКС. Трябва, 

обаче, да се отбележи, че в настоящото изследване не е отчетена 

значителна разлика в средните стойности на EURO Score при ОКС 

пациенти с и без ВСЗ.   
 

 
Фиг. 36. Графика на положителната линейна връзка на GRACE Risk Score със 

скалите EURO Score, SCORE Risk Scale и Reynolds Risk Scale 
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V. ОБСЪЖДАНЕ 
 

Локалните тъканни промени на ниво атероматозна плака и 

експресията на RANKL и TNF-α са малко изследвани при хора, а 

още по-малко при пациенти с ВСЗ. Изследването на пациентите с 

хронични възпалителни ставни заболявания, проявите на ОКС, 

механизмите за индукция на нестабилност на плаките, ролята на 

цитокините са вълнували световната общност още от началото на 

90-те години на миналия век. То ще продължи и в бъдещето, поради 

многото неизвестни, които трябва да се решат при тези пациенти. 

Централната роля на суперфамилията на TNF-α при СС и ВСЗ ни 

провокира да поставим в основата на проучването ни двата 

цитокина – TNF-α и RANKL.  

Поради инвазивността си първите проучвания са върху 

коронарни съдове на животни от водещите изследователи като: P. 

Libby, P. Barath, R. Ros, М. Karadumann, H. Тanaka и др. P. Libby и H. 

Tanaka в първите си опити върху трансплантирани зайци 

наблюдават повишената експресия на TNF-α върху съдовите 

гладко-мускулни клетки. P. Barath изследва съдържанието на 

плаките и доказва експресията на TNF-α от SMC и макрофагите в 57 

от 68 (88%) имунохистохимични препарата с нестабилни 

атеросклеротични плаки. Те установяват, че хроничната травма на 

съдовете води и до хронична съдова реакция на отхвърляне на 

трансплантата. Nadine Clauisell изследва експресиите на различни 

молекули на малките коронарни съдове при трансплантирани 

пациенти чрез вземане на ендомиокардна биопсия. Открива, че в 12 

(40%) от 30 пациента е налице експресия на TNF-α и локализира 

натрупването му във вътреклетъчното и извънклетъчното 

пространство. Основните му носители са възпалителните, 

ендотелните и гладко-мускулните клетки. Тя изследва и 

интималното удебеляване на съдовете, което е налично при 

всичките й 30 пациенти. Екип от японски учени като: Hayato 

Kishikawa, Tatsuro Shimokama, Тeruo Watanabe през 1993 г. 

установяват струпването на Т Ly и Мф в 4 от 9 млади пациенти с 

видимо нормални аорти и наличие в цитоплазмата на клетките им 

на IL-1, IL-2R и TNF-α. Не откриват забележима реактивност за IL-2, 

IL-6, IFN-y или лимфотоксин (LT). В зоните на повишено натрупване 

на Т-лимфоцити и макрофаги са налице и пенести клетки, които 

заедно с SMCs експресират не само IL-1 и TNF-α, но и IL-6. Guillermo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Libby%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7677176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Libby%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7677176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Libby%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7677176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanaka%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7677176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanaka%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7677176
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Torre-Amione през 1996 г. доказва повишена експресия на TNF-α в 

30-40% от трансплантираните пациенти с хипертрофична 

кардиомиопатия. През същата година Mann и сътр. откриват, че 

нормалното сърце не експресира TNF-α. По-късно през 2001. 

Guillermo Torre-Amione продължава с изследванията си и 

установява, че в 15 от пациентите с ЗСН експресията на TNF-α и 

нивото на IL-6 се повишават пропорционално на намаляването на 

фракцията на изтласкване и влошаването на функционалния 

капацитет. От друга страна се установява даун регулация на 

рецепторите на TNF-α от кардиомиоцитите, която прогресира с 

възрастта. Въпреки това той счита, че нивото му на експресия е 

достатъчно високо и може да послужи като прогностичен фактор. 

Ние установихме, че при 32 от 46 пациенти с ВСЗ е налице по-

високо ниво на експресия върху атероматозните плаки на TNF-α. 

При вътрегруповото разпределение няма разлика между RА и PsА 

групите – 16/16. Водещото ниво на експресия е 2, т.е. 40-69% от 

площта на плаката, спрямо 14 пациента в групата с ОКС. В групата с 

ОКС, но без ВСЗ при 19 пациенти преобладава ниво 1 или 10-39% 

от площта на плаката. Експресията на RANKL е по-слабо изразена, 

но също е с по-високи нива в групата с ОКС и ВСЗ. При 30 от 

пациентите с ОКС без ВСЗ няма експресия, отнесено към 11 

пациенти с ВСЗ, ниво 1 е почти еднакво за всички групи – 16/15, 

докато 2 ниво е водещо за групата с ВСЗ 15/4 и двама от 

пациентите са с ниво 3 на експресия (70- 99%) – от групата с PsA. 

При RANKL обаче е налице разлика между групите с PsA и RA с 

превалиране на експресията му при с PsA. Тези резултати са в 

подкрепа на тезата, че наличието на ВСЗ опосредства по-високото 

ниво на акспресия на TNF-α и RANKL и степента й е зависима не 

само от локалните механизми, но и от въздействието на системното 

възпаление. Не открихме данни за подобно сравнение на 

експресиите между двата цитокина при пациенти с ОКС и ВСЗ в 

базата данни.  

При пациентите с ВСЗ е налице по-висок интензитет и по-

голяма продължителност на системното възпаление и съответно по-

изразени локални механизми на атерогенеза, плакова нестабилност 

и прояви на ОКС. В световната литература съществуват много 

малко данни за подобно изследване на пациенти. През януари 2017 

г. S. Skeoch и сътр. публикуват данните от изследванията си при 

пациенти с ревматоиден артрит като доказателство за повишената 
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честота на ОКС и търсят връзката между системно и локално 

възпаление. Те изследват плаките индиректно с използването на 

флудеокси глюкоза позитронно емисионната томография 

(Fludeoxyglucose Positron Emission Tomography (FDG-PET)) и на 

динамична контраст усилена МРТ (Dynamic Contrast-Enhanced 

(DCE-MRI)). Изследват група от 130 пациенти, от които 68 са с RA и 

сравняват резултатите от MRI между групите и корелацията между 

клиничните и серологичните маркери. Получават следните 

резултати: по-висока честота на нестабилни плаки е налице в RA 

групата (53,1% срещу 37,0%), като това се свързва с нивата на IL-6. 

По-висок процент от пациентите им имат калцирани каротидни 

плаки – оценени с каротидна ултрасонография. По-висока честота 

на калциране на плаките е наблюдавана при RA и чрез FDG-PET се 

установява възпаление на плаките при 12/13 пациента, а степента 

на възпаление корелира с hs-CRP. Това проучване потвърждава по-

високата честота на атеросклерозата и нестабилността на плаките 

при RA и е в подкрепа на хипотезата, че тези пациенти имат 

фенотип на плаки с висок риск. В нашето проучване, установихме, 

че нивото на IL-6 и TNF-α до 24-ия час е високо и при двете групи 

пациенти, но се задържа високо до 48- ия час и е определящо само 

за групата с ВСЗ. Освен това, установихме и тяхната специфичност 

за наличие на ВСЗ и корелация с нивото на hsCRP и GRACE Risk 

Score. Нещо повече нивата на IL-6 и TNF-α на 48-ия час са в пряка 

корелация с тъканната експресия на TNF-α, което в бъдеще би 

могло да ги определи заедно с hsCRP като вероятни серумни 

прогностични биомаркери. Francisco Antonio Helfenstein Fonseca и 

Maria Cristina de Oliveira Izar анализират данните за hsCRP като 

важен прогностичен фактор за тежестта на ОКС, което се използва в 

скалите за изчисляване на риска от СС смърт, а също и в скалите за 

възпалителна активност на ВСЗ. Отразява продължителността и 

измерва нивото на възпаление, освен това не се влияе от 

възрастта, етническа и географска принадлежност. Анализи на 

различни кохорти от пациенти: Iso, Arima и сътр.(за Япония), Chow и 

сътр. (за Китай проучването CRISPS 2), Rao и сътр. (за Индия - 

проучването MESA), Veeranna, Cox и Ridker (за USA), Albert и 

сътр.(за останалата част на света - проучването JUPITER) доказват, 

че нивата на hsCRP>1mg/l (CRISPS 2) корелират с по-висока СС 

смърт и имат прогностично значение. При изследването на hsCRP 

установихме, че нивата му са значително по-високи в цялата група с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fonseca%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27166776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Oliveira%20Izar%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27166776
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ОКС. Налична е разлика между двете групи: с ВСЗ и ОКС средната 

му стойност е 28.82 g/ml, спрямо 23.67 g/ml при пациентите без ВСЗ 

и са нормални в контролната група здрави. Установихме корелация 

на hsCRP със серумните нива на TNF-α на 48-ия час, OPG на 24-ия 

час, OPG на 48-ия час и IL-6 на 48-ия час, като тя е най-висока за TNF-

α и IL-6 на 48-ия час. По отношение на серумните маркери, които 

корелират с експресията на TNF-α ние открихме следните 

подредени хронологично зависимости: най-високо ниво на 

асоциация е налице с hsTnI, последвано от hsCRP и ESR, а от 

цитокиновите нива са цитираните вече IL-6, TNF-α на 48-ия час и 

OPG на 24-ия час. Подобна е корелацията на тъканната експресия на 

RANKL със серумните нива на hsTnI, последвано от hsCRP, а по 

отношение на цитокините нашите корелации са в следната 

последоватеност: IL-6 (48 h), RANKL (24 h и 48 h), TNF-α (48 h). 

Много слаба е корелацията с OPG (24 и 48 h) и с останалите 

цитокини. По отношение на серумните нива на RANKL и OPG на 24-

ия и 48-ия час, установихме, че в групата с ВСЗ тези нива са по-

високи и са отнесени както следва: RANKL на 24-ия час: 121.33 ng/ml 

с ВСЗ/, спрямо 51.67 ng/ml без ВСЗ/и 36.94 ng/ml за контролната 

група; RANKL на 48-ия час – 89.21 ng/ml/ 36.95 ng/ml/ 36.84 ng/ml; за 

ОPG – 24-ия час – 207.71/99.3/111.91 ng/ml и на 48-ия час – 

143.36/69.38/109.53 ng/ml. При представянето на данните от 

съотношението RANKL/ОPG то е значително по-високо при 

пациентите с ОКС с малки разлики между двете групи с и без ВСЗ. 

По отношение на серумните нива на OPG 24-и и 48-и час 

установихме, че е налице зависимост с hsCRP и ESR и е на трето 

място, докато резултатите за RANKL не корелират с hsCRP. 

Единствено е налице корелация на RANKL – 48-и час с hsTnI и ESR. 

Фибриногенът няма асоциация с нито един от тях. Sara Remuzgo-

Martínez и сътр. изследват експресията на OPG и RANKL и 

серумните нива при пациентите с RА и ИБС. Те установяват, че 

серумните нива и експресията на OPG са по-високи при наличие на 

RА и ИБС, налице е и намалено съотношение на OPG/RANKL и не 

намират статистически значима разлика между експресията на 

RANKL и здравите контроли. Установяват, че пациентите с RА, които 

се лекуват с биологични bDMARS показват значително намаление 

на експресията на RANKL. Wiggo J. Sandberg и сътр. доказват 

повишена Т клетъчна експресия на RANKL на животински модели с 

ОМИ и НАП. По-високите нива на OPG са свързани с по-изразена 



 

75  
 

експресия на RANKL и OPG. Освен това Wiggo J. и сътр. 

установяват повишена OPG имунна реактивност в миокарда при 

сърдечна недостатъчност и повишена експресия в различни 

клетъчни типове каквито са кардиомиоцитите, коронарните SMCs и 

ендотелните клетки. Прави особено впечатление, че експресиите и 

на двата цитокина се асоциират с hscTnI и hsCRP, което има важно 

практическо значение. Освен това експресиите корелират предимно 

с нивата на TNF-α, IL-6 (48h) и RANKL. Синтезът на цитокини се 

дискутира в световната наука през последните 30 години, но все 

още не са валидизирани тези от тях, които биха могли да послужат 

като маркери при пациентите с ВСЗ. Важна корелация, която 

установихме е свързана с наличието както на ВСЗ, така и на ОКС е 

асоциацията на нивата на hs CRP, ESR и hscTnI със серумните нива 

последователно на TNF-α, IL-6 и RANKL на 48-ия час. Това бе и една 

от нашите задачи, при което установихме, че стойностите на TNF-α 

(48 h) по-високи от 10 и стойности на IL-6 (48 h) около 70 или по-

високи се асоциират с наличието на ВСЗ при ОКС пациенти и 

акуратността на прогнозата е 91%. Трудностите да се създадат 

модели при тези пациенти идват от липсата на стандартизирани 

лабораторни китове, които имат много различни референтни 

стойности, нивата на цитокините се влияят от много други фактори 

и заболявания, които не са свързани с основното заболяване, 

липсва стандартизирана техника и протокол за тяхното изследване 

и освен това те са с много кратък полуживот, което затруднява 

тяхното изследване. Alessia Faccini и сътр, заедно с Мехмед 

Карадуман, Avina-Zubieta, R. Ros, P. Barath, P. Bobrichev, X. 

Castelon, P. Cullen и много други изследват патогенезата на ОКС и 

участието на проинфламаторните цитокини в патогенезата на 

хроничните автоимунни заболявания и връзката им със СС риск. Те 

доказват, че пациентите с RА имат 2-3 х по-висок риск от ОМИ, 

изследват нивата на цитокините и определят риска при пациентите 

с ВСЗ. Avina-Zubieta и сътр. през 2008 г. обобщават данните от 

различни проучвания на 111 758 пациенти с RA, въз основа на които 

се създава Стандартизиран коефициент на СС смъртност т. нар. 

(standardized cardiovascular mortality ratio (SCMR)), който е 1,5 х по-

висок от риска за останалата популация и се нарича още 

амплифициращ фактор. Данните от изследванията на Alessia 

Faccini, N. Sattar и P. Roldan са в подкрепа нашите данни, че 

наличието на конвенционални рискови фактори не е достатъчно, за 
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да се обясни повишения риск от СС заболявания при пациентите с 

ВСЗ. Те доказват, че високите концентрации от про-възпалителни 

молекули като TNF-α и IL-6, допринасят за развитието на ускорена 

атеросклероза и ОКС. В подкрепа на получените ни резултати са 

научните търсения на Paul Ridker и сътр., които правят 

проспективно проучване на 14 916 здрави мъже в продължение на 6 

години и установяват, че на всеки квантил увеличение на нивото на 

IL-6, се увеличава риска от инфаркт с 38%. Те откриват корелация 

на IL-6 с hsCRP, но определят IL-6 като водещ. Ние открихме 

корелация на риска от бъдещи СС инциденти в следващите 6 

месеца чрез корелационната зависимост между GRACE Scale и 

експресиите на TNF-α и RANKL, както и с нивата на hsTnI, hs CRP, 

TNF-α (24 h) и съотношението RANKL/OPG на (24 h). Paul Ridker и 

сътр. в проучването Cholesterol And Recurrent Events (CARE) на 

нивата на TNF-α в продължение на 8,9 месеца след понесен ОМИ, 

установяват, че рискът от рецидивиращи коронарни събития след 

инфаркт се наблюдава предимно сред пациентите с най-високи 

нива на TNF-α. Те намират, че стойности на TNF-α над 4,17 ng/mL са 

свързани с около 3 пъти по-висок риск. Нашата средна стойност при 

ОКС с ВСЗ на 48-и час е 9.98 ng/mL, съответно без ВСЗ 5.01 ng/mL и 

е близка до контролната група – 5.24 ng/mL. Тези данни подкрепят 

хипотезата, че съществува продължителна възпалителна 

нестабилност при пациентите с ВСЗ. Освен цитираните серумни 

нива ние намерихме корелация между риска от бъдещи СС 

инциденти и експресията на TNF-α и RANKL, като по-значително 

покачване на GRACE Score се наблюдава между степен на 

експресия 0 и 2, докато между 2 и 3 стойностите са много сходни. 

Steyers CM и Zhang J през 2014 г. установяват асоциацията между 

ESR и CRP и серумните липиди и по-специално, че високите нива 

на CRP се асоциират с ниски на HDL-cholesterol и по-висок риск от 

ОМИ и инсулти при пациентите с RА. Zhang J, Chen L и сътр. 

изследват 44 418 пациента с RA и установяват, че нива на CRP>10 

mg/L, ESR>42 mm/h и HDL-холестерол ≥60 mg/dL (1,6 mmol/L) се 

свързват с много висок риск от ОМИ. В проучването FREEDOM 

(N=7808) се констатира, че повишената калцификация на аортата се 

съчетава с повишена честота на ОКС и ССЗ. 

През 1994 г. N. Clausell е една от първите, която прилага TNF-α 

инхибитори и наблюдава намаляването на степента на локалното 

възпаление след тяхното приложение. Имунохистохимични 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24796336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24796336
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проучвания с FDG-PET на по-високото ниво на локално възпаление 

и повлияването му при пациентите с ВСЗ от проведеното лечение с 

iTNF-α–Етанерцепт и Адалимумаб се провеждат и в момента, но 

резултатите им до момента не са публикувани официално. В 

наличната база данни се правят също и сравнителни проучвания 

между различните iTNF-α. Огромен анализ на данни за влиянието 

на употребата на iTNF-α и СС риск правят Cheryl Barnabe и сътр., 

които анализират резултати от над 5022 статии, резултатите на 16 

проучвания, от които 13 кохортни с 106 202 пациенти и 3 

рандомизирани с 2126 участници на лечение с iTNF-α. Изводът на 

този анализ е, че употребата на iTNF-α редуцира системното 

възпаление, модифицира болестта и намалява риска от бъдещи СС 

инциденти. В подкрепа на тази теза са данните от проучването 

CORRONA, на J. Listing от регистъра на Германия и анализа на 

Lennart Jacobsson, които установяват значително намаление на СС 

риск. Сравнителните данни дават еднакви резултати между ETN и 

ADA. Интересни са дизайнът и резултатите на проучването 

RENAISSANCЕ – върху 47 пациенти с RА ниска ФИ <35%, 

проведено от Biykem Bozkurt, Guillermo Torre-Amione и сътр., които 

прилагат Етанерцепт в доза 5-12 мг/кв.м. Резултатите им показват, 

че в групата с RА, пациентите повишават ФИ на 3-ия месец и 

намаляват теледиастолния си обем като с това подобряват както 

систолната, така и диастолната си дисфункция. Мaki-Petaja et al. 

доказват, че лечението с iTNF-α на 8-та седмица намалява степента 

на аортното възпаление при всичките 17 изследвани пациенти с RА. 

Изследването е проведено по методиката с FDG-PET. 

Ретроспективният анализ на голяма кохорта пациенти в Швеция, 

доказват, че приложението на Етанерцепт при ранен RА, намалява 

риска от ОКС с 20%, спрямо групата пациенти с RА, лекувани по 

друг начин. Подобни резултати са налице и в проведените 

проучвания с Адалимумаб и Инфликсимаб. Bili А., Tang H. и сътр., 

потвърждават посочените ефекти и дават някои нови данни. Те 

доказват, че iTNF-α (етанерцепт, адалимумаб, голимумаб и 

инфликсимаб): притежават антиатерогенни ефекти, като повлияват 

ендотелната функция, увеличават нивото на циркулиращите 

ендотелни прогениторни клетки, подобряват инсулиновата 

резистентност, глюкозния толеранс, липидния профил и 

стабилността на липидните фракции, намаляват адхезията на 

левкоцитите към ендотелиума и повлияват възпалението и 
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оксидативния стрес. Сегашните резултати започват да опровергават 

данните от миналото, но все още са налице противоречие и много 

разнопосочни данни. Негативни са резултатите от първите 

поучвания: ATTACH II с главни изследователи E. Chung и сътр 

(2003), послужило за дизайна на проучванията RENEWAL 

(RENAISSANCE и RECOVER) (2004), водени от D. Mann и сътр. 

Негативните резултати на инфликсимаб (INF) и ETA върху 

влошаването на ХЗСН – LVEF<30% са доза-зависими. Те са 

създали първичен негативизъм за тяхната употреба. Все още iTNF-α 

не се препоръчват при ЗСН – III – IV ФК по NYHA, но за ОКС липсва 

консенсус. Продължаващите научни търсения дават различни 

резултати с изключение донякъде на INF. Противоречията могат да 

се обяснят с откритието на Claudia Monaco et al. за ролята на Toll-

like рецептора 2 (TLR2) като основен регулатор за синтеза на 

цитокини в култури от атеросклеротични плаки. Макар и не свързан 

с настоящето изследване, бих искала да направя кратък анонс на 

TLR2, който заедно с TLR1 и 4 вероятно ще бъдат бъдещите таргети 

за инхибиция на антилипемичните и кардиопротективните 

медикаменти – в момента са налични проучвания за блокиране на 

TLR-2. Вероятно разнопосочните ефекти при приложение на iTNF-α 

се дължат на регулаторните механизми на тези рецептори, а също и 

на полиморфизма на TNF-R1 и R2, което би ще бъде изследвано в 

бъдеще. Днес се счита, че контролът на системното възпаление има 

благоприятни ефекти върху СС прояви.  

Последиците от лечението и ефектите на различните DMARD – 

биологични и небиологични при ВСЗ върху риска от ОКС и СС смърт 

се обсъждат още с въвеждането им в ревматологията. В новите 

EULAR 2015/2016 препоръки е заложена промяната във вида на 

DMARD с влошаването на СС риск при пациентите с ВСЗ. 

Сравняването на ефектите на отделните медикаменти като профил 

на безопасност и ефективност е довело до провеждането на 

множество проучвания в тази насока. Paul Ridker изказва тезата, че 

прогресията на атеросклеротичните лезии е свързана с влиянието 

на системното възпаление и вероятни нови биомаркери ще бъдат 

IL-6, последван от С-реактивния протеин и HDL холестерола като 

активатор на IL-1β. Това поставя и въпроса за инхибирането на IL-6 

в серума и на неговите рецептори, което би имало кардио- и 

съдовопротективни ефекти. Още повече, че е доказано 

благоприятното въздействие върху съдовия ендотел на анти IL-6 
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препаратите от резултатите на 82 проучвания с 204 930 участници и 

множество цитирания. Налице е редуциран риск и добър профил на 

безопасност при лечение на пациенти с анти IL-6 препарати. В 

момента се провеждат широкомащабни проучвания Фаза III с 

агенти, които водят до значително намаляване на IL-6 и С-

реактивния протеин (като канакинумаб и метотрексат), както и с 

агенти, които въздействат върху различни не-IL-6-зависими пътища 

като например varespladib и darapladib. И двата подхода дават 

надежда за намаляване на съдовите събития и риска при 

пациентите с ВСЗ.   

За оценката на асимптомна атеросклероза при ВСЗ и оценката 

на риска от ОКС се прилага ултрасонография на каротидните 

съдове за наличие на плаки на ниво вътрешна каротидна артерия 

и се определя съотношението на CIMT на общата каротидна 

артерия. Ние не намерихме асоциация между наличието на 

калцирани плаки със скалите, определящи СС риск, както и липса 

на корелация с острофазовите показатели и hsTnI, единствено 

CIMT притежава слаба корелация с hs CRP и GRACE Risk Score. 

Underhill и сътр. установяват в 40,2 % превалиране на 

калцификацията в каротидните плаки при пациенти с ОКС и ВСЗ. 

Не установихме разлика в нивата на CIMT между двете групи 

пациенти с ОКС, както и липса на зависимост между серумните 

нива и експресията на цитокините. Тези данни не са в синхрон с 

литературните данни, но значение може би има 

продължителността на интервала на наблюдение. Xuan Tam, 

Trinitario Pina, Samir Nurmohaned и сътр. анализират над 13 

проучвания със следното общо заключение: приложението на iTNF- 

α повлиява нивата на CIMT и ендотелната дисфункция при 

пациентите с RA и PsA. Създадените първи препоръки на EULAR 

за определяне и оценка на СС риск при пациентите с ВСЗ през 

2009 г. са актуализирани през 2015/2016 г. В новите препоръки се 

акцентуира върху скрининг изследването на каротидните съдове 

при пациенти с RA като инструмент за оценка на риска от CVD, тъй 

като те са свързани с бъдещи ACS. Освен това препоръка 6 гласи, 

че наличието на асимптомни каротидни плаки е свързано пряко с 

бъдещ СС инцидент, а ако те са двустранни – рискът се увеличава с 

4.4 пъти. Вторият принцип на новите препоръки определя ролята на 

ревматолозите, които трябва да бъдат отговорни за оценката на СС 

риск при пациентите с ВСЗ. Тези препоръки са създадени въз 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pina%2C+Trinitario
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основа на паневропейски консенсус и дефинират интервалите за 

оценка, коморбидностите, лечението с НСПВС и ГКС, промяната в 

терапията при високо рисковите пациенти, оценката на рисковите 

фактори и липидния парадокс при ВСЗ. В проследяването на 

степента на възпаление и на терапията при пациентите е заложена 

и оценката на липидните нива на общия и HDLc холестерол за 

оценка на риска от CVD при RA, AS и PsA, като те трябва да се 

измерват, когато активността на заболяването е стабилна или в 

ремисия. Antonio Aviña-Zubieta et al. обобщава данните на 24 

проучвания на 22 927 пациенти със СС инциденти. Те установяват, 

че при пациентите с RА е налице в 68% по-висок риск от ОМИ, 

последван от МСБ, като няма полови различия (доказано от 8 

проучвания) и това е зависимо от давността на болестта – над 10 

години и приема на съпътствуващи медикаменти. Те доказват с 50% 

по-висока смъртност при пациентите с ВСЗ, спрямо останалата 

популация. 

Данните от нашето изследване показва, че GRACE scale е в 

корелационна зависимост с тъканните експресии на TNF- α и RANKL 

и със серумните нива на TNF-a (24 h) и по-високите стойности на 

съотношението RANKL/OPG (24 h). При анализа на различните 

скали – SCORE scale, Reynoulds Score scale, GRACE Risk Score, 

установихме, че GRACE Score най-добре разграничава пациентите 

от групата с ОКС с и без ВСЗ, като може да се прогнозира, че по-

високи стойности на GRACE Score ще се наблюдават при наличието 

на ВСЗ. 

В заключение контролирането на системното възпаление при 

пациентите с ВСЗ и ОКС води до локални съдови протективни и 

антиатерогенни ефекти, с което се намалява рискът от бъдещи СС 

инциденти при ВСЗ. Повишената експресия на цитокините е пряко 

свързана със серумните нива на TNF α - и IL-6 на 48h, OPG на 24h, 

hsTnI, hs CRP, и с риска от бъдещи СС инциденти в следващите 6 

месеца. Серумните нива на TNF- α и IL-6 (48h) и на hs CRP са 

определящи за групата с ВСЗ и биха могли да послужат като 

бъдещи прогностични биомаркери. 
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VI. ИЗВОДИ 
1. По-високо ниво на експресия на TNF-α и RANKL върху 

атероматозните плаки се наблюдава в групата с ОКС и налично 

ВСЗ, като TNFα се експресира в по-висока степен от RANKL при 

двете групи пациенти с ОКС.  

2. Експресията на TNF-α е със сходни нива в групите с RA и PsА, 

докато експресията на RANKL е значително по-висока при PsA. 

3. Експресията на TNF-α корелира със серумните нива на 

следните цитокини: TNF-α (48 h) и IL-6 (48 h), и в по- слаба 

степен с OPG (24 h) и RANKL (24 и 48 h).  

4. Експресията на TNF-α има и три значителни корелации 

подредени по големина: hsTn I, hsCRP и ESR, като най- значима 

е тази с hsTn I и липсва с фибриногена. 

5. Експресията на RANKL се асоциира най-силно с IL-6 (48 h), 

последвано от: RANKL (24 h и 48 h) и TNF-α (48 h) и много 

слабо с OPG (24 и 48 h) в ниските степени на експресия. 

6. Eкспресиите на TNF-α и RANKL корелират значимо с GRACE 

Risk Scale 

7. При пациентите с ОКС и ВСЗ са налице високи серумни нива на 

следните цитокини: TNF-α, IL-6, RANKL и OPG, които се 

задържат до 48-ия час и заедно с hs CRP биха могли да се 

използват като биомаркери.  

8. Серумните нива на TNF-α и IL-6 на 48-ия час имат прогностична 

значимост за групата с ОКС и ВСЗ и корелират с hsCRP. 

9. Увеличаването на нивото на TNF-α (48 h) с една единица, 

повишава риска от наличие на ВСЗ с 1.80 пъти, а на IL-6 (48h) с 

1.1 пъти. 

10. Стойности на TNF-α (48 h) по-високи от 10 и на IL-6 (48 h) от 70 

се асоциират с наличието на ВСЗ при пациенти с ОКС. 

11. RANKL/OPG съотношението е високо и при двете групи с ОКС и 

не е зависимо от наличието на ВСЗ. 

12. Нивата на hsCRP и ESR – са значително по-високи в групата с 

ОКС, като превалират при налично ВСЗ, докато фибриногена 

отграничава пациентите с ОКС и здравите контроли. 

13. Нивата на hsCRP и ESR са в линейна зависимост 

последователно със серумните нива на TNF α, IL-6 и RANKL 

(48h), и слабо с OPG (24 и 48 h). 

14. Между fibrinogen и цитокините не се установяват значими 

корелации.  
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15. Високоспецифичният тропонин И (hsTnI) корелира в най-висока 

степен с TNF-α, последван от RANKL и IL-6 на 48-ия час. 

16. CIMT не отразява статистическа разлика при двете групи 

пациенти с ОКС и не се асоциира с нивото на експресия на 

TNF-α и RANKL, както и със серумните нива на нито един от 

цитокините, свързана е слабо нивото на hs CRP.  

17. Скалата GRACE Risk Scale e важен скрининг за ОКС и би могла 

да има прогностична стойност за пациентите с ВСЗ. 

18. Най-висока връзка се установява между GRACE Score и 

EuroSCORE, но за оперативния риск няма значение дали 

пациентът има или няма ВСЗ.   
 

 



 

83  
 

VII. ПРИНОСИ 
 

VII.1. Приноси с оригинален характер  

1. За първи път в България се изследва нивото на експресия 

на TNF-α и RANKL върху атеросклеротични плаки при 

пациенти с ОКС и ВСЗ. 

2. За първи път в България (и Европа) се извършва 

едновременен сравнителен анализ на експресиите на TNF-α 

и RANKL при пациенти с ВСЗ и ОКС. 

3.  За първи път в България се изследват серумните нива на 

цитокините: TNF-α и RANKL, OPG и IL-6 при пациенти с ОКС 

и ВСЗ.  

4. За първи път в България е определен видът на цитокините и 

е намерена зависимост на серумните нива, които 

разграничават пациентите с ОКС и налично ВСЗ. 

5. За първи път в България (и Европа) е предложен 

коефициент на риска за налично ВСЗ.  

6. Предложихме sTNF-α и sIL-6 за серумни биомаркери за 

пациентите с ОКС и ВСЗ. 

7. За първи път в България са определени корелационните 

зависимости между тъканните експресии на TNF-α и RANKL 

и серумните нива на цитокините.  

8. За първи път в България е изследвана връзката между 

експресия, серумни нива на цитокините, острофазовите 

протеини и TnI при пациенти с ОКС. 

9. Предложихме корелационна зависимост между CIMT, hs 

CRP и GRACE Score Scale при пациенти с ВСЗ и ОКС. 

10. Предложихме GRACE Risk Scale като най-добре 

разграничаващата групата с ОКС и налично ВСЗ. 

11. Двете скали GRACE и EURO Score си корелират, въпреки 

различията помежду им.  
 

VII.2. Приноси с научно- приложен характер 

1. Установихме, че увеличаването на нивото на TNF-α (48h) с 

една единица, увеличава риска от наличие на ВСЗ с 1.80 

пъти, а на IL-6 (48h) с 1.1 пъти. 

2. Установихме прогностичната значимост на нивата на hs 

CRP, hs cTnI, TNF-α и IL-6 на 48-ия час. 
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3. Установихме вероятните стойности на TNF-α и на IL-6, които 

се асоциират с наличието на ВСЗ при ОКС. 

4. Установихме зависимост между hs cTnI с TNF-α, последван 

от RANKL и IL-6. 

5. Установихме, че вероятен индиректен показател за нивото 

на експресия на TNF-α при пациентите с ОКС и ВСЗ са 

серумните нива на TNF-α (48h) и IL-6 (48h), а за експресията 

на RANKL това са нивата на IL-6 (48h). 

6. Установихме зависимост между експресиите на двата 

цитокина с hsCRP,  hs cTn I и GRACE Score scale.  
 

VII.3. Приноси с потвърдителен характер 

1. При пациентите с ВСЗ и ОКС са налице по-високи нива на 

експресия на TNF-α и RANKL. 

2. Серумните нива на TNF-α и IL-6 са свързани с експресията 

на цитокините и по-високият съдов риск при пациентите с 

ВСЗ.  

3. Нивата на hs CRP и hs cTnI се асоциират с бъдещия СС риск 

и имат прогностично значение.  

4. CIMT е с по-високи нива при пациентите с ОКС 
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  

Протокол за приготвяне на парафинови блокчета 

Фиксация в 10% буфериран формалин за 12-72 часа, промиване с 

чешмяна вода, дехидриране – спирт 95% – 1 час – 6 пъти се повтаря. 

Просветляване, ксилол – 1 час- трикратно, пропиване с парафин – 1 час 

на 96°С – трикратно и измиване. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

Протокол за оцветяване „Хематоксилин - Еозин“ – (ХE) 

Монтираните на предметни стъкла парафинови срези с дебелина 3-5 

микрона, последват депарафиниране с ксилол, последва рехидратиране 

с 95% спирт, измиване с вода, хематоксилин – 5 мин, измиване с вода, 

диференциране с кисел алкохол, диференциране със Skott’s tap water 

(разтвор от магнезиев сулфат и натриев бикарбонат в чешмяна вода), 

измиване с вода, еозин – 2 мин, измиване с вода, изсушаване и 

включване. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 

Протокол за ИХХ изследване на фиксирани с формалин  

и включени в парафин тъкани. 

Парафинови срези (3-5 микрона дебелина) се монтират на 

положително заредени адхезивни стъкла, които престояват 1 час в 

термостат на 60ºС. Депарафиниране и дехидриране на стъклата. 

Антигенно разкриване – с цитратен буфер (ph 6,1) във водна баня на 

97,7ºС за 40 минути. Измиване с вода. Неколкократно промиване с миещ 

буфер (PBS buffer). Всички инкубации се извършват във влажна камера. 

Хидроген пероксидаза – инкубиране за 10-15 мин. Неколкократно 

промиване с миещ буфер (PBS buffer). Протеинов блокер – инкубиране за 

5 мин. Неколкократно промиване с миещ буфер (PBS buffer). Биотинов 

блокер А – инкубиране за 15 мин. Неколкократно промиване с миещ 

буфер (PBS buffer). Биотинов блокер В – инкубиране за 15 мин. 

Неколкократно промиване с миещ буфер (PBS buffer). Първично АТ (TNF-

α, CD 254 – разредка 1:150) – инкубиране за 1,5 часа. Четирикратно 

промиване с PBS буфер. Вторично АТ – инкубиране за 30 мин. 

Неколкократно промиване с миещ буфер (PBS buffer). Полимер – 

инкубиране за 30 мин. Неколкократно промиване с миещ буфер (PBS 

buffer). Смес от DAB Chromogen/DAB Substrate – инкубиране за 5-10 мин. 

Неколкократно промиване с чешмяна вода. Контрастно оцветяване с 

Хематоксилин за 5 мин. Неколкократно промиване с чешмяна вода. 

Дехидриране. Включване. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

Протокол за изследване на серумното ниво на TNF-α 

Принцип на метода – човешко моноклонално антитяло, специфично 

за TNF-α е предварително свързано върху 96-те ямки. Моноклоналното 

антитяло свързва специфично TNF-α в пробата – супернатанти на 

човешка клетъчна култура, серум или плазма (хепарин, EDTA, цитрат) 

във всяка ямка. HRP субстрат ТМВ се използва за визуализиране на HRP 

ензимна реакция. ТМВ се катализира от HRP, за да се получи продукт със 

син цвят. След добавяне на киселинен стоп разтвор цвета се променя в 

жълто. Интензивноста на жълтия цвят е пропорционално на количеството 

човешки TNF-α в пробата. 

Стандартните (E.coli, V77-L233) и тест-пробите се прибавят към 

ямките. На следващ етап се добавя биотинилираното детектиращо 

поликлонално козе антитяло, специфично за TNF-α. След определен 

инкубационен период се промива с PBS или TBS буфер. 

Добавят се авидин-биотин-пероксидазен комплекс, след което следва 

нов инкубационен период. Следва нова промивка с PBS или TBS буфер. 

Процедура за анализ: Във всяка ямка се пипетира по 0.1 mL човешки TNF-

α стандартни разтвори в различни концентрации. Добавя се по 0.1 mL от 

буфера на пробата за разреждане, в контролната ямка (нулева ямка). 

Добавя се по 0.1ml от всяка проба – супернатанти на човешка клетъчна 

култура, серум или плазма (хепарин, EDTA, цитрат) във всяка ямка. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 

Протокол за изследване на серумното ниво на RANKL 

 

Кръв се взема на 24-и и 48-и час. Пробите се центрофугират до 

отделяне на серума със серумна сепараторна тръба (SST) или пробите 

се оставят за два часа при стайна температура или преди 

центрофугиране за 15 минути при 1000 × g. Отделя се серума и се 

съхранява при -20°С или -80°С. Спазено е условието за избягване на 

повторни цикли на замразяване и размразяване 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. 

Протокол за изследване на серумното ниво на OPG 

Работна процедура: Материалът се инкубира за 2,5 h на стайна 

температура. Добавя се 100 μL към всяка ямка приготвеното биотиново 

антитяло. Инкубира се за 1 час на  стайна температура. Добавя се 100 μL 

готов разтвор на стрептавидин във всяко гнездо. Инкубира се за 45 

минути при стайна температура. Във всяка ямка се добавя 100 μL TMB 

едностепенно субстратно средство. Инкубира се отново на 30 минути при 

стайна температура. Добавя се 50 μL stop разтвор към всяко гнездо.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.  

Протокол за изследване на IL 6    

Работна процедура: Отстранява се покривния слой на плаката и се 

промива трикратно, след което ямките се напълват със 100 μL PBS-0.05%. 

Последва отстраняване на остатъка от разтвора, а останалите капки в 

работните гнезда се попиват върху филтърна хартия. Блокирането на 

останалите белтъчни места за свързване в ямкте се осъществява, като 

се добавят 100 μL блокиращ буфер (3% обезмаслено мляко в PBS). 

Инкубира се в продължение на 1 час при стайна температура с нежно 

разклащане. Плаката се промива трикратно със 100 μL PBS-0.05%, след 

което се добавя 50 μL разредено антитяло към всяка ямка. Последва 

инкубиране на плаката при 37°С за един час с леко разклащане. Плаката 

се промива шесткратно със 100 μL PBS-0.05%, добавя се 50 μL 

конюгирано антитяло, разредено при оптимална концентрация (по 

препоръка на производителя) в блокиращ буфер непосредствено преди 

употреба. Инкубира се при 37°С за един час. Последва отново 

шесткратно измиване на плаката с 100 μL PBS-0.05%. Разтвора на 

субстрата се приготвя чрез смесване на оцетна киселина, ТМВ и 0,03% 

Н2О2 в обемното съотношение е 4:1:5. Разпределя се 50 μL от разтвора 

на субстрата в ямка с многоканална пипета. Плаката се инкубира отново 

при 37°С на тъмно за 15-30 минути. Към ямките се добавят 100 μL стоп-

разтвор. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. 

Протокол за провеждане на ЕхоКГ 

Парастернална дълга ос – цели се максимална дълбочина на 

сканирането, при която може да се види задната стена на лявото 

предсърдие/лявата камера. В М-мод се измерват аортата и лявото 

предсърдие, ако измерванията са некоректни се пристъпва към 2D 

измерване. Визуализира се лявата камера на ниво хорди на митралната 

клапа. Цветен доплер на аортната клапа. Цветен доплер на митралната 

клапа. Визуализира се асцендентната аорта чрез висок парастернален 

достъп. 

Къса ос – на ниво аортна клапа/ пулмонална клапа – 2D. Цветен 

Доплер на клапата. Пулсов Доплер под и над пулмоналната клапа. Да се 

визуаризират ако е възможно клоновете на пулмоналната артерия 

(цветен доплер). 

Аортна клапа – 2D. Визуализират се коронариите (ако е възможно). 

Цветен Доплер. 

Трикупсидална клапа – 2D, цветен доплер на клапата. 

Апикален 4-камерен изглед – 2D общ изглед за наличие на 

евентуални моторни аномалии по камерните стени. 
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Митрална клапа – Зум на митралната клапа. Цветен Доплер на 

клапата. Ако е необходимо се сканира и ляво предсърдие. Пулмонален 

кръвоток. 

Трикуспидална клапа – 2D. Цветен Доплер на клапата. Сканира се 

интраатриалният септум. М-мод за анулуса на тирукспидалната клапа. 

Апикален 5-камерен изглед – 2D общ изглед за наличие на 

евентуални моторни аномалии по стената на лявата камера. Цветен 

Доплер LVOT. Пулсов Доплер, ако клапата не се отваря нормално – 

пулсов Доплер над и под клапата. Ако е необходимо продължителен 

Доплер през клапата. 

Апикален 2-камерен изглед – 2D общ изглед за наличие на 

евентуални моторни аномалии по камерните стени. Кръвоток през 

митралната клапа. 

Апикална дълга ос – 2D общ изглед за наличие на евентуални 

моторни аномалии по камерните стени. Сканират се митрална и аортна 

клапи вкл. с цветен Доплер. 

Субкостален 4-камерен изглед – 2D общ изглед за наличие на 

евентуални моторни аномалии по камерните стени. Сканира се 

интраатриалният септум – пулсов Доплер при необходимост. Сканира се 

аортна клапа/ пулмонарна артерия – Доплер ако е необходимо. Сканира 

се лявата камера по късата ос. Сканират се хепаталните вени с пулсов 

Доплер. Сканира се абдоминалната аорта. 

Супрастернален изглед – Сканира се асцендентната аорта, ако е 

възможно да се сканира и десцендентната аорта. 

 



 

92  
 

X. Благодарности: 
 

 

 

Посвещавам работата си на доц. д-р Живко Пешев, д.м., 

на неговите професионализъм и всеотдайност! 

 

 

Благодаря на целия екип от киниката по 

кардиохирургия на УМБАЛ “Св. Георги“ ЕАД  

за оказаното съдействие и помощ! 

 

 

  

 

 

 

   


