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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

Използвани съкращения на латиница:      

ACPA – anti-citrullinated protein antibodies 

ACR – American College of Rheumatology 

ADA – adalimumab   

ARA – American Rheumatism Association 

bDMARDs – biological Disease-Modifying Antirheumatic Drugs 

CD – colour Doppler 

CDAI – Clinical Disease Activity Index 

CF – Colour Fraction 

CPDAI – Composite Psoriatic Disease Activity Index 

CRP – C-реактивен протеин  

csDMARDs – conventional synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs 

CT – компютърна томография 

DAPSA – Disease Activity in PSoriatic Arthritis 

DAS28 – Disease Activity Score for 28 joints  

DMARDs – Disease-Modifying Antirheumatic Drugs 

ECU – extensor carpi ulnaris 

ErS – erosion score 

ETA – etanercept 

EULAR – European League Against Rheumatism 

FDA – Food and Drug Administration 

GH – General Health  

GLOESS – Global OMERACT-EULAR Synovitis Score 

GRAPPA – Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis 

GSUS – Gray Scale Ultrasound 

HAQ-DI – Health Assessment Questionnaire Disability Index 
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IFX – infliximab 

LDA – low disease activity 

LEF – лефлуномид 

LR+ –  positive likelihood ratio 

MTX – метотрексат 

OMERACT – Outcome Measures in Rheumatology Clinical Trials 

OR – Odds Ratio 

PASDAS – Psoriatic Arthritis Disease Activity Score 

PDPS – PD positive synovitis 

PDUS – Power Doppler Ultrasound 

PhGA – Physician Global Assessment 

PI – pulsatility index 

PRF – Pulse Repetition Frequency 

PtGA - Patient Global Assessment 

RAI – Ritchie Articular Index 

RAPID-3 – Routine Assessment of Patient Index Data 3 

RF – ревматоиден фактор 

RI – resistive index 

RTX – rituximab 

SD – стандартно отклонение 

SDAI – Simplified Disease Activity Index  

SE – synovial effusion  

SH – synovial hypertrophy 

SJC – Swollen Joint Count 

SQ – semi-quantitative 

SSZ – сулфасалазин 

TCZ – tocilizumab 

TJC – Tender Joint Count  

TNFα – Tumor Necrosis Factor Alfa 
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tsDMARD – targeted synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drug 

TSS – Total Sharp Score 

T2T – treat-to-target 

US7 score – seven-joint ultrasound score 

VAS – Visual Analogue Scale 

VEGF – vascular endothelial growth factor 

 

 

Използвани съкращения на кирилица: 

БТ – биологична терапия 

ДИФ – дистална интерфалангеална става 

КС – кортикостероиди 

МКФ – метакарпофалангеални стави 

МСУС – мускулно-скелетна ултрасонография 

МТФ – метатарзофалангелни стави  

НБА – ниска болестна активност 

НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства 

ОА – остеоартрит 

ОФР – острофазови реактанти 

ПИФ – проксимални интерфалангеални стави 

ПсА – псориатичен артрит 

РА – ревматоиден артрит 

СпА – спондилоартрит 

СУЕ – скорост на утаяване на еритроцитите 

ЯМР – ядрено-магнитен резонанс  
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1. УВОД 

          

Ревматоидният артрит (РА) е най-честото заболяване от групата на 

възпалителните ставни заболявания, като засяга близо 1% от населението. Без адекватно 

лечение то води до инвалидизация и влошено качество на живот. Според новите 

препоръки за лечение на пациентите с ревматоиден артрит (РА) от 2016 г. и стратегията 

‚лекувай до постигане на целта‘ (treat-to-target (T2T)), целта е постигане на ремисия в 

рамките на 3-6 месеца, като при пациентите с дългогодишно заболяване е приемливо и 

постигането на ниска болестна активност (Smolen и сътр., 2016 г.). Според Т2Т 

стратегията целта е постигане на бърз контрол над болестната активност, като по този 

начин се предотвратява ставното увреждане. Предложени са няколко клинични 

дефиниции за ремисия, които включват предимно съставни скорове, като най-стриктна 

е Boolean дефиницията за ремисия (Prevoo и сътр., 1995 г., Smolen и сътр., 2003 г., Aletaha 

и сътр., 2005 г., Felson и сътр., 2011г.).  

Доказано е, че независимо от наличието на ремисия според съставните скорове, 

наличието на възпаление на мускулно-скелетна ултрасонография (МСУС) е често 

(Saleem и сътр., 2011 г.). Настоящите критерии за клинична ремисия не изключват 

наличието на ниски, но клинично значими нива на възпаление, което се потвърждава от 

съществуването на голям брой доказателства за персистирането на субклиничен синовит 

при пациенти в клинична ремисия. Следователно клиничните критерии за ремисия са по-

подходящи за определяне на ниско ниво на болестна активност, а не на ремисия.  

През последните години МСУС навлезна широко в ревматологичната практика и 

е включена в препоръките на European League Against Rheumatism (EULAR) като метод 

с доказана роля при пациентите с РА – при поставяне на диагноза, установяване на 

възпаление и структурно увреждане, като предиктор за изхода от заболяването и за 

отговора на лечение, за мониториране на болестната прогресия и за оценка на ремисия. 

Ако изходът от заболяването и отговорът на терапия могат да бъдат прогнозирани чрез  

определено изследване, то се счита за биомаркер на болестта. Следователно МСУС може 

да се приеме за образен биомаркер.  

Защо е важно извършването на МСУС при пациенти в клинична ремисия? Поради 

няколко причини: 1. Персистирането на Power Doppler (PD) положителен синовит при 

пациенти в ремисия според клиничните индекси е предиктор за рентгенографска 

прогресия както на ниво пациент, така и на ниво става (Brown и сътр., 2008 г., Scire и 

сътр., 2009 г., Saleem и сътр., 2012 г.). 2. Положителният Доплеров сигнал на синовита е 

предиктор за релапс на болестната активност. 3. Персистирането на положителен PD 

сигнал на синовита се асоциира с неуспех при опит за редуциране на биологичната 

терапия (БТ) при пациенти в устойчива клинична ремисия поради по-високия риск от 

релапс на възпалителната активност. 4. Пациенти, които са едновременно в клинична и 

в УС ремисия (PD скор = 0), имат много ниско ниво или нямат рентгенографска 

прогресия (Haavardsholm и сътр., 2016 г., Paulshus Sundlisæter и сътр., 2018 г.). 

Следователно включването на МСУС в допълнение към клиничните критерии за 

ремисия би могло по-точно да дефинира състоянието на истинска ремисия, която се 

асоциира с най-добър изход за пациента по отношение на функционалния статус и 

структурната прогресия. Освен това МСУС ще подпомогне селектирането на подходящи 

пациенти (такива, които са едновременно в клинична и образна ремисия), при които 

може да се редуцира БТ. 
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Подробно УС изследване на голям брой стави отнема много време. Редуцираните 

сонографски скорове, които включват изследване на малък брой стави и сухожилия, 

отразяват цялостната възпалителна активност при пациентите с РА, като същевременно 

спестяват време. До момента, немският ултрасонографски скор на 7 стави (US7 скор) е 

първият и единственият скор, който комбинира изследването на всички типични за РА 

патологии (синовит, теносиновит/паратенонит и ерозии) в една многокомпонентна 

скорова система, като всеки параметър се описва и градира отделно.  

По отношение на приложението на МСУС при мониториране на пациентите с РА 

в ежедневната ревматологична практика стоят редица въпроси, а именно: 

1. Какви са ползите от използване на МСУС в допълнение на клиничния преглед за 

мониториране на отговора на лечение и състоянието на ремисия? 

2. Приложим ли е редуциран сонографски скор за мониториране и прогнозиране на 

отговора на лечение с различните терапевтични средства (конвенционални, биологични) 

при пациенти с РА? 

3. Има ли корелация между клиничните индекси за болестна активност и сонографските 

скорове? 

4. Каква е честотата на постигане на клинична и сонографска ремисия при пациентите с 

РА на лечение с конвенционални и биологични болестопроменящи противоревматични 

средства? До каква степен има припокриване между клинична и УС ремисия? 

5. Кои са клиничните и сонографските предиктори за постигане на клинична ремисия на 

12-ти месец от лечението? Може ли МСУС да се приеме като предиктивен биомаркер за 

постигането на клинична ремисия? 

6. Кои са клиничните и сонографските предиктори за развитие на ерозии на 12-ти месец 

от лечението? 

          В настоящата работа ние си поставихме цел и задачи, свързани с отговаряне на тези 

въпроси по отношение на кохорта от пациенти с РА от ежедневната ревматологична 

практика. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

В настоящия дисертационен труд си поставихме следната цел и задачи: 

2.1. Цел 

Целта на настоящото изследване е установяване на ролята на МСУС като 

биомаркер за оценка за постигане на ремисия и за отговора на терапия при пациентите с 

РА. 

2.2. Задачи 

1. Установяване на корелация между клиничните и УС индекси за болестна активност. 

2. Определяне на честотата на постигане на клинична и УС ремисия при пациентите с 

РА според вида на терапията. 

3. Дефиниране на клиничните и УС предиктори за постигане на клинична и УС ремисия 

на 12-ти месец. 

4. Дефиниране на клиничните и УС предиктори за развитие на ерозии на 12-ти месец. 
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3. ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ 

 

3.1. Пациенти 

Това е проспективно, едногодишно, наблюдателно проучване. В него участват 

пациенти над 18-годишна възраст с поставена диагноза РА според ACR/EULAR 

критериите от 2010 г. (Aletaha и сътр., 2010 г.,), които имат умерена или висока активност 

на заболяването, оценена като DAS28>3.2, пациенти над 18-годишна възраст с поставена 

диагноза ПсА според CASPAR критериите от 2006 г. (Taylor и сътр., 2006 г.), както и 

здрави контроли над 18-годишна възраст. Изключващи критерии: 1. Припокриващи 

синдроми; 2. Несъгласие на пациента с условията на изследването и отказ да подпише 

декларация за информирано съгласие. 

Пациентите са разпределени в две групи според вида на терапията – пациенти на 

синтетични DMARDs (конвенционални и таргетни) и на биологични DMARDs. По време 

на периода на проследяването всеки пациент има 5 визити – на 0 месец (Visit 0 – V0), на 

1-ви (Visit 1 – V1), 3-ти (Visit 2 – V2), 6-ти (Visit 3 – V3) и 12-ти месец (Visit 4 – V4) от 

началото на терапията. Първоначално бяха включени двеста тридесет и трима (233) 

пациента, като от тях 141 пациента завършиха проучването и техните данни бяха 

използвани за статистическите анализи. Като контролни групи са включени 65 пациента 

с ПсА и 45 здрави контроли. Проучването е одобрено от Етичната Комисия към 

Медицински Университет – Пловдив. Всички процедури са извършени в съответствие с 

декларацията от Хелзинки на световната медицинска асоциация. Всеки пациент подписа 

информирано съгласие преди да бъде включен в проучването. 

Контролни групи 

Пациенти с ПсА. Изследвахме 65 пациента с ПсА с поставена диагноза според CASPAR 

критериите от 2006 г. Всички пациенти бяха с РА-подобна форма на ПсА със засягане на 

ставите на ръцете и стъпалата. Извършихме клинична и ултрасонографска оценка (US7 

скор), както при пациентите с РА. 

Здрави контроли. Изследвахме 45 здрави контроли. Всички бяха на възраст над 18-

години. Изключващи критерии за тази група бяха: 1. Предишна или настояща диагноза 

възпалително ставно заболяване (включително кристална артропатия); 2. Наличие на 

травма на ставите през последния месец; 3. Изпълняване на критериите за остеоартрит 

на ставите на ръцете на ACR от 1990 г. (Altman и сътр., 1990 г.); 4. Наличие на клинично 

изявено ставно възпаление, установено от лекар; 5. Предишно или настоящо 

възпалително чревно заболяване; 6. Анамнеза за доказана чрез посявка чревна и/или 

пикочо-полова инфекция през последния месец; 7. Настояща или предишна употреба на 

кортикостероиди през последните 4 седмици; 8. Настояща употреба на НСПВС; 9. 

Наличие на ставна болка през последната седмица, оценена чрез VAS  скалата 0-100мм, 

която е >10/100мм.  

Демографски и други основни данни, характеризиращи пациентите с РА, са 

обобщени на Таблица 1. Включени са стойностите за цялата извадка и поотделно за 

sDMARDs и  bDMARDs групите.  
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Таблица 1:  Статистически данни на пациентите с РА.  

 

                    

Величини 

  

 

 

Общо 

(N = 141) 

                      ГРУПА 

 

   sDMARDs            bDMARDs              p 

  (N = 78)                    (N= 63) 

           Възраст 

           , SD 

58.90 

(±11.04) 

59.47 

(±11.37) 

58.20 

(±10.68) 

.500 

Пол 

N (%) 

Жени 111 

(79%) 

65 

(83%) 

46 

(73%) 

 

.137 

Мъже 30 

(21%) 

13 

(17%) 

17 

(27%) 

Продължителност  

на заболяването 

Месеци 

 SD 

87.62 

(±97) 

73.5 

(±101) 

105.20 

(±89.26) 

.053 

Ранен/Ново

открит РА: 

N (%) 

23 

(16%) 

22 

(28.2%) 

1 

(1.6%) 

.000* 

 Анти CCP положителни 

               N (%) 

120 

(81%) 

59 

(75.6%) 

61 

(96.8%) 

.000* 

 RF положителни 

             N (%) 

90 

(64%) 

47 

(60%) 

43 

(68.3%) 

.30 

Едновременно анти CCP и 

IgM-RF отрицателни 

N (%)  

      15 

        (10.6%) 

14 

(18%) 

1 

(1.5%) 

 

.001** 

= средна стойност; SD = стандарно отклонение; *Статистически значима разлика при ниво на 

грешка alpha = .01   

  

          Двете групи пациенти – на sDMARDs и на bDMARDs – са с еднакви демографски 

характеристики – възраст, пол; с еднаква продължителност на заболяването и процент на 

пациенти с положителен RF. Различават се единствено по процента на CCP- 

положителните пациенти – в групата на bDMARDs процентът е значимо по-голям. Друга 

разлика е, че всички пациенти, с изключение на един, които са с ранен (новооткрит) РА, 

са на лечение със sDMARDs.  

Фигура 1 илюстрира разпределението по възраст и пол на пациенти с РА в цялата 

извадка и в двете групи. 
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Фигура 1: Разпределение на пациентите с РА по възраст и пол. 

 

Клиничните данни са обобщени в графики на Фигура 2. 

 

 
 

Фигура 2: Клинични данни на пациентите с РА.  

 

 

p = .053  

 

p = .000 

 

p = .000 

 

p = .30
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Данни относно терапията на пациентите с РА в sDMARDs и  bDMARDs групите  

 

В този сектор са представени данни относно терапията на пациентите с РА в двете 

терапевтични групи:  пациенти на лечение със sDMARDs и с bDMARDs.  

            В групата на лечение със sDMARDs, от общо 78 пациенти, 69 (88.5%) са лекувани 

с конвенционални синтетични средства (csDMARDs) a останалите 9 (11.5%) са лекувани 

с таргетни синтетични средства (tsDMARDs). Процентното разпределение е илюстрирано 

на Фигура 3. 

 

 
 

Фигура 3: Пациенти на терапия със csDMARDs и tsDMARDs.  

 

          Видовете терапевтични средства в групата на sDMARDs, броят и съответстващият 

процент на пациентите, лекувани с тях, са обобщени на Фигура 4. Най-много пациенти 

(N = 44) са лекувани с methotrexate (MTX) и съставляват 56.5% от sDMARDs групата. 

Единадесeт пациента (14%) са лекувани с leflunomide (Arava), 4 (5%) са лекувани с 

resochin или sulfasalazine (SSZ) и останалите 19 (24.5%) са на комбинирана терапия с два 

вида csDMARDs.  

 

 
 

Фигура 4: Процентно разпределение на пациентите спрямо вида csDMARDs терапия. 
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88.50%
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          От общо 141 РА пациента, 6 имат перорален кортикостероид (Medrol, Prednisolon) 

към терапията. Всички 6 пациента са от sDMARDs групата и съставляват 7.6% от 

пациентите в тази група.  

          В bDMARDs групата, от 63 пациента 16 (25%) са на монотерапия с биологични 

средства (bDMARDs), а 47 (75%) са на комбинирана терапия – биологично и 

конвенционално синтетично средство (bDMARD + csDMARD). Фигура 5 илюстрира 

процентното разпределение между двата вида терапия.  

 

 
 

Фигура 5: Процентно разпределение на пациентите на монотерапия с bDMARDs и на 

комбинирана терапия  bDMARD + csDMARD. 

 

          Видовете терапевтични средства в групата на bDMARDs, броят и процентното 

разпределение на пациентите, лекувани с тях, са обобщени на Фигура 6. Най-висок е 

броят (N=39) на пациентите, лекувани с TNF-блокер, които съставляват 62% от 

bDMARDs групата. На терапия с anti-IL6 са били 14 пациента, съставляващи 22% от 

всички пациенти в тази група. Останалите 10 пациента (16%) са лекувани с anti-CD20. 

 

 
 

Фигура 6: Разпределение на пациентите спрямо вида на bDMARDs терапията.  
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Клинични и сонографски данни на пациентите с РА на базово ниво 

 

          В този сектор са обобщени клиничните данни на пациентите с РА на базово ниво. 

Те включват клинични индекси за болестна активност: DAS28, SDAI и CDAI. Дадени са 

също средните стойности на CRP (mg/l), HAQ скора и VAS болка. 

          Сонографските данни включват следните индекси: GS  и PD скор на синовит; GS  

и PD скор на теносиновит; скор за ерозиите (ErS), сумарен GSUS скор на синовит и 

теносиновит; сумарен PDUS скор на синовит и теносиновит и US7 скор, който е сбор от 

сумарните GS  и PD скорове.  

          Данните са представени за двете терапевтични групи пациенти, sDMARDs и 

bDMARDs. Тъй като клиничните величини представляват продължителни скали и при 

всички тях е изпълнено изискването за хомогенност на дисперсиите спрямо теста на 

Левин (Levene’s test, p > 0.05), средните стойности са съпоставени чрез т-тест за 

независими извадки (Ганева, 2016).  Клиничните данни и резултатите от междугруповите 

съпоставки са обобщени на Таблица 2.  

          Двете групи пациенти, sDMARDs и bDMARDs, показват сходни стойности на 

базово ниво по отношение на всички индекси на болестна активност. Единствено при 

HAQ скора, разликата между двете групи е от статистическа значимост (p = 0.035), като 

по-висока стойност се отчита при bDMARDs групата (1.72) в сравнение със sDMARDs 

групата (1.49).  

 

 

Таблица 2: Клинични данни на базово ниво и междугрупови съпоставки.  

 

Клинични 

данни 

Група    Брой    

      N 

Средна 

стойност 
 

SD т-тест 

t-statistic 

df =139 

p 

DAS28 sDMАRDs 78 5.37 .90  

-.240 

 

.455 bDMARDs 63 5.49 .93 

 

SDAI sDMАRDs 78 32.90 11.58  

-.896 

 

.372 bDMARDs 63 34.71 12.37 

 

CDAI sDMАRDs 78 30.18 11.26  

-.879 

     

   .381 bDMARDs 63 31.87 11.44 

 

 CRP (mg/l) sDMАRDs 78 27.23 19.62  

-.240 

 

  .811 bDMARDs 63 28.32 33.50 

 

HAQ sDMАRDs 78 1.49 .66  

-2.133 

 

.035* bDMARDs 63 1.72 .60 

 

 VAS  

(0-100) 

sDMАRDs 78 72.95 11.96  

11.139 

 

.257 bDMARDs 63 75.40 13.53 
df = степени свобода; *Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .05. 

 

          Сонографските данни са обработени аналогично на клиничните. Средните 

стойности на двете групи са съпоставени чрез т-тест за независими извадки. Според теста 
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на Левин, при всички измерения е изпълнено условието за хомогенност на дисперсиите 

(Levene’s test p > 0.05). Резултатите са представени на Таблица 3.  

          На базово ниво, двете групи пациенти, sDMARDs и bDMARDs, показват сходни 

стойности по отношение на всички сонографски индекси, с изключение на скора за 

ерозии, където по-високи стойности се отчитат при пациентите на bDMARDs. 

 

 

Таблица 3: Сонографски данни на базово ниво и междугрупови съпоставки.  

 

Сонографски 

скорове 

Група  Брой      

    N 

Средна 

стойност 
 

SD т-тест 

t-statistic 

df =139 

p 

GS синовит sDMARDs 78 12.33 3.69  

-.466 

 

.642 bDMARDs 63 12.62 3.39 

PD синовит   sDMARDs 78 6.9 4.24  

.247 

 

.805 bDMARDs 63 6.7 3.47 

 

GS 

теносиновит 

sDMARDs 78 1.52 1.23  

- .261 

 

.704 bDMARDs 63 1.59 1.04 

PD 

теносиновит 

sDMARDs 78 .67 1.32  

-.967 

 

.890 bDMARDs 63 .70 1.37 

 

ErS sDMARDs 78 3.12 3.70  

-3.211 

 

.002** bDMARDs 63 5.24 4.05 

 

GSUS sDMARDs 78 13.9 4.15  

     -.372 

 

.711 
bDMARDs 63 14.2 4.00 

PDUS sDMARDs 78 7.5 5.10  

.025 

 

.980 bDMARDs 63 7.4 4.14 

US7 sDMARDs 78 21.38 8.63  

-.113 

 

.910 bDMARDs 63 21.54 7.43 
**Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .01. 

 

          В обобщение, резултатите от клиничните и сонографските индекси на базово ниво  

показват, че двете групи пациенти (sDMARDs и bDMARDs) имат сходни стойности по 

следните  показатели: Клинични: DAS28, SDAI, CDAI, CRP и VAS; Сонографски: GS и 

PD скор на синовит; GS и PD скор на теносиновит; сумарен GSUS скор на синовит и 

теносиновит; сумарен PDUS скор на синовит и теносиновит и US7 скор, който е сбор от 

сумарните GS и PD скорове. Разлики: Групите се различават значимо по отношение на 

HAQ-скора и скора за ерозиите. И в двата случая по-висoки стойности се отчитат при 

bDMARDs групата.  

 

Съпоставка на пациентите с РА с пациентите с ПсА и здрави контроли по 

отношение на демографските и клиничните данни на базово ниво 

           

В този сектор са представени данни за групата от пациенти с РА като цяло (N = 

141) в съпоставка с извадка от 65 пациента с ПсА и от 45 здрави контроли. При 

извършване на сравнителен анализ на пациентите с РА с тези с ПсА бе съобразено вида 

на прилаганото лечение.  
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          На Таблица 4 са обобщени демографски и клинични данни. За съпоставка на 

пациентите с РА с тези с ПсА е използван т-тест за независими извадки (independent 

samples t-test).  Съпоставката на трите групи (пациенти с РА, пациенти с ПсА и здрави 

контроли) е направена с еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA). 

Стойностите на значимост (p-values) от съпоставката на пациентите с РА с тези с ПсА  и 

от съпоставката на трите групи (РА, ПсА и здрави контроли) могат да се проследят на 

Таблица 4. 

          От демографските данни се вижда, че трите групи са идентични по отношение на 

средна възраст (p = 0.56): РА (58.90 години); ПсА (58.15 години); Здрави контроли (56.82 

години). Половото разпределение между двете групи пациенти не е идентично (p < 

0.001). Жените преобладават при РА групата (79%), докато при ПсА групата 

мнозинството от пациентите са от мъжки пол (55%). При здравите контроли 

разпределението по пол е сходно на това при пациентите с РА с по-висок процент жени 

(84%). Продължителността на заболяването при двете групи пациенти се различава 

значимо (p = 0.037). Пациентите с РА имат средна стойност 87.62 месеца (≈ 7 години), 

докато средната стойност при тези с ПсА е 60.44 месеца (≈ 5 години). Клиничният 

показател CRP на базово ниво е измерен и при трите групи и показва значима 

междугрупова разлика. Двете групи пациенти с РА и ПсА имат значимо по-висока средна 

стойност на CRP от здравите контроли (p < 0.001), а също се различават и помежду си. 

Средната стойност на CRP при пациентите с РА (27.72mg/l) е значимо по-висока  от 

средната стойност на ПсА групата (18.27mg/l), p = 0.01. Останалите четири клинични 

индекси са измерени само при двете групи пациенти с РА и ПсА и всички показват 

значително по-високи стойности при пациентите с РА. HAQ също показва значително 

по-висока стойност при РА групата (1.59) в сравнение с ПсА групата (1.24), p < 0.001. 

Таблица 4: Демографски и клинични данни на пациентите с РА, ПсА и контролите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Величини 

  

                  Пациенти 

        РА             ПсА                  p 

     (141)             (65) 

 Здрави 

контроли              p 

           Възраст 

           , SD 

58.90 

(±11.04) 

58.15 

(±12.05) 

 

.65 

56.82 

(±11.80) 

 

.56 

Пол 

N (%) 

Жени 111 

(79%) 

29 

 (45%) 

 

.000** 

38 

  (84%) 

 

- 

Мъже 30 

(21%) 

36 

(55%) 

7 

(16%) 

Продължителност 

на заболяването 

 SD 

 

87.62 

(±97) 

 

60.44 

(±57) 

 

.037* 

 

- 

 

- 

Клинични Данни 

CRP (mg/l) 

 SD 

27.72 

(±26.63) 

18.27 

(±18) 

 

.01** 

4.15 

(±3.38) 

 

.000** 

DAS28 

 SD 

5.42 

(±.91) 

4.70 

(±.90) 

 

.000** 

- - 

SDAI 

 SD 

33.70 

(±11.93) 

25.81 

(±10.69) 

 

.000** 

- - 

CDAI 

 SD 

30.94 

(±11.36) 

23.98 

(±10.24) 

 

.000** 

- - 

HAQ 

 SD 

1.59 

(±.65) 

1.24 

(±.64) 

 

.000** 

- - 

= средна стойност; SD = стандарно отклонение; *Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = 

.05;  “-“ няма данни/неуместна съпоставка; ** Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .01.  
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Графична илюстрация на съпоставката на пациентите с РА с пациентите с ПсА и 

здравите контроли по отношение на CRP и съпоставката на групите с РА и ПсА относно   

DAS28, SDAI, CDAI и HAQ е предоставена на Фигура 7. По всички измерения, 

пациентите с РА имат значимо по-високи средни стойности от пациентите с ПсА.   

 

 
 

Фигура 7: Съпоставка на пациентите с РА, ПсА и здравите контроли. 
  

3.2. Методи 

Клинични методи  

          По време на всяка визита се извърши физикално изследване на ставите, като се 

определиха брой оточни и брой болезнени стави от общо 28 (двустранно ПИФ, МКФ, 

гривнени, лакътни, раменни и коленни стави), глобална оценка на пациента за 

заболяването на VAS скала от 0-100мм, глобална оценка на лекаря за заболяването на 

VAS скала от 0-100мм. Измери се артериално кръвно налягане и пулсова честота. На 

визита V0 се измериха ръстът и теглото на пациента, като се изчисли индекс на телесна 

маса (ИТМ).  

Оценка на болестната активност чрез клинични индекси. На визита V0, V2 и V4 

се изчислиха DAS28, CDAI и SDAI, докато на V1 и V3 се изчисли само CDAI (тъй като 

по време на тези визити не се взима кръв за CRP). На визита V0 и V4 на пациента се 

предостави въпросник за оценка на функционалното състояние  –  Health Assessment 

Questionnaire (HAQ).  
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Параклинични методи 

Лабораторни изследвания. По време на визита V0, V2 и V4 се взе кръв за изследване на 

CRP (норма ≤6,0 mg/l). IgM-Rheumatoid factor ((IgM-RF: норма <20 U/l) и антитела срещу 

циклични цитрулинирани пептиди (ACPA: норма<20 U/l) се изследваха на V0.     

Инструментални методи - МСУС 

           По време на всяка визита се извърши МСУС на ехографски апарат MyLab 7, 

Esaote, Italy, снабден с мултичестотен линеарен трансдюсер (10-18 MHz). Честотата на 

GSUS беше 12-18 MHz според изследваната става и GSUS gain беше нагласен спрямо 

ставния регион и пациента, като средно беше 50%. Използвахме следните настройки на 

PDUS: честота 9.1 MHz; pulse repetition frequency (PRF) 500–750 Hz; PDUS gain беше 

нагласен спрямо ставния регион и пациента, като средно беше 50%; нисък wall filter  

(напр.  3), който се запази за цялото проучване. PDUS gain в рамките на ставния регион 

не се промени за всеки пациент по време на изследването. Изследвахме 7 стави на 

доминантните в клинично отношение ръка/крак, които са по-болезнени или оточни, като 

използвахме немския US7-скор (Backhaus и сътр., 2009 г., (44)). В него участват 7 стави 

– гривнена, 2-ра и 3-та МКФ, 2-ра и 3-та ПИФ стави, 2-ра и 5-та МТФ стави. Оценихме 

наличието на синовит, теносиновит и ерозии според дефинициите на Outcome Measures 

in Rheumatology (OMERACT) за сонографска патология (Wakefield и сътр., 2005 г. (334)). 

Изследвахме всички стави чрез GSUS и PDUS.  

          GSUS. Гривнената става оценихме за наличието на синовит и теносиновит на 

дорзален, палмарен и улнарен скен. Изследвахме МКФ 2 и МКФ 3 за наличие на синовит 

и теносиновит на палмарен скен и за паратенонит – на дорзален скен. Флексорните 

сухожилия на пръстите имат синовиална обвивка по цялото си протежение и нейното 

възпаление се означава като флексорен теносиновит. От друга страна, екстензорните 

сухожилия на пръстите, дистално от гривнената става, нямат синовиална обвивка, 

поради което се използва терминът паратенонит. Ерозиите оценихме на дорзален, 

палмарен и радиален скен (последният само за МКФ 2).  Изследвахме ПИФ 2 и ПИФ 3 

за наличие на синовит на палмарен скен и за ерозии на дорзален и палмарен скен. 

Оценихме МТФ 2 и МТФ 5 за наличие на синовит на дорзален скен  и за ерозии на 

дорзален и плантарен скен (за МТФ 2) и на дорзален, плантарен и латерален скен (за 

МТФ 5). За градиране на синовита на GSUS използвахме полуколичествена скала – 0-3 

ст. (Scheel и сътр., 2005 г. (272)). Теносиновитът/паратенонитът и ерозиите 

документирахме като налични – 1, или отсъстващи – 0.  

          PDUS. PDUS използвахме за градиране на синовита, теносиновита/паратенонита 

на дорзален и палмарен скен за всяка става. PDUS на МТФ стави извършихме само на 

дорзален скен. Синовита и теносиновита/паратенонита на PDUS градирахме също чрез 

полуколичествена скала 0-3 ст. (Szkudlarek и сътр., 2003 г. (301)).  

          US7 скорът включва 7 сонографски подскора – скор на синовит на GS, скор на 

теносиновит/паратенонит на GS, скор на синовит на PDUS, скор на 

теносиновит/паратенонит на PDUS, общ GSUS скор (сума от скора на синовита и 

теносиновита/паратенононита на GS), общ PDUS скор (сума от скора на синовита и 

теносиновита/паратенонита на PDUS), и ErS (скор за ерозиите). US7-скорът изчислихме 

като сума от общия GSUS скор и общия PDUS скор. Сонографското изследване на всеки 

пациент отне приблизително 10-20 мин., заедно с документацията.      

Скорът на GSUS синовит варира между 0-27, на GSUS теносиновит/паратенонит 

между 0-7, на PDUS синовит между 0-39, на PDUS теносиновит/паратенонит между 0-
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21. Скорът за ерозиите (ErS) варира между 0-14. Общият GSUS скор варира между 0-34. 

Общият PDUS скор варира между 0-60. Общият  US7 скор варира между 0-94. 

          Синовитът на GS, особено при пациентите с дългогодишен РА, е със съмнително 

клинично значение, като се установява и при здрави хора (Witt и сътр., 2013 г. (345)). 

Поради това дефинирахме сонографската ремисия като общ PDUS скор = 0 (Balsa и сътр., 

2010 г. (48))., т.е. отсъствие на стави с положителен PD сигнал на синовита и отсъствие 

на теносиновит/паратенонит с положителен PD сигнал.  

Статистически методи 

          Преди провеждане на статистическите анализи е направен оглед на всички данни 

относно симетричност и нормалност на дисперсиите, за да се определят най-

подходящите статистически методи (George & Mallery, 2009). Данни, измерени по 

продължителна скала, които отговарят на изискванията за нормалност и симетричност 

на дисперсиите, с допустими стойности на симетричност между  -1 и +1, са анализирани 

чрез параметрични статистически тестове. Данни, измерени по дихотомна скала (1 = има 

и 0 = няма) или ординална скала, са обработени чрез непараметрични статистически 

тестове.  По-конкретно, статистическият  анализ на данните от изследването включва: 

Параметрични Статистически Анализи 

o Дескриптивна статистика, включваща среднa стойност ( =) и стандартно 

отклонение (SD) за величини, измерени по продължителни скали; 

o т-тест на Стюдънт за съпоставяне на две независими извадки (Student’s t-test for 

two independent samples); 

o т-тест на Стюдънт за съпоставяне на две зависими извадки (Student’s 

dependent/paired t-test); 

o Еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA)  за съпоставяне на повече 

от две величини; 

o Корелацията на Пирсън (Pearson r-correlation) за установяване на значима линейна 

асоциация между две продължителни величини; 

o Множествен линеен регресионен анализ за установяване на значими предиктори 

и извеждане на съответстващото прогностично уравнение. 

Непараметрични Статистически Анализи  

o Дескриптивна статистика, включваща разпределение по брой и %; 

o Тест Хи-квадрат (Chi-square) за съпоставяне на честотни данни и пропорции; 

o Корелацията на Спирмън (Spearman Rho correlation) за установяване на значима 

зависимост между две величини, поне едната от които не е измерена по 

продължителна скала; 

o Тест на Коен Капа (Cohen’s Kappa) за степен на съгласуваност между две 

измерителни средства (тестове) или измерители;  

o Бинарна линейна регресия за установяване на значими предиктори, когато 

зависимата величина е дихотомна ( 1= има и 0 = няма) и извеждане на 

прогностичното уравнение. 

          Статистическият анализ на данните е извършен с помощта на софтуерната 

програма  SPSS, версия 24 (Statistical package for Social Sciences; Armonk, NY: IBM Corp.).  

Резултатите са отчетени при допустимо ниво на грешка алфа (alpha) = .05. Данните от 

анализите са обобщени в таблици, като най-важните тенденции и находки са 

илюстрирани графично.  



21 
 

4. РЕЗУЛТАТИ 

 

В тази глава е представено подробно описание на резултатите от анализа на 

данните, агрегирани в процеса на настоящото проучване. В основата на проучването е 

група от пациенти (N = 141) с ревматоиден артрит (РА). От тях 78 са лекувани със 

синтетични болестопроменящи антиревматични средства (sDMARDs) и 63 с биологични 

средства (bDMARDs). В анализа също са включени две контролни групи. Първата група 

се състои от 65 пациенти с псориатичен артрит (ПсА), a  втората група включва 45 здрави 

контроли. Тъй като анализът е многопластов, главата е разделена на сектори спрямо 

целите на изследването.  

 

 

1. Съпоставка на пациентите с РА с пациентите с ПсА и здрави контроли по 

отношение на сонографските данни на базово ниво 

           

В този сектор са представени данни за групата от пациенти с РА като цяло (N = 

141) в съпоставка с извадка от 65 пациента с ПсА и от 45 здрави контроли. Целта на 

анализа е да съпостави пациентите с РА, с ПсА и здравите участници по отношение на 

сонографските индекси на базово ниво. При извършване на сравнителен анализ на двете 

групи пациенти бе съобразено вида на прилаганото лечение.  

Данните за сонографските показатели при трите групи са анализирани чрез 

еднофакторен дисперсионен анализ (Таблица 5).   

Групата на здравите контроли има значимо по-ниска стойност на скора на GS 

синовит (0.29) от двете групи пациенти, p < 0.001. Пациентите с РА имат значимо по-

висока стойност на скора на GS синовит (12.46) от групата пациенти с ПсА (5.02), p < 

0.001. Скорът на PD синовит има стойност 0 при здравите контроли, които се различават 

значимо от двете групи пациенти с артрит, p < 0.001. Средната стойност на скора на PD 

синовит при РА групата е 6.83, а при ПсА 1.81 и разликата е статистически значима, p < 

0.001. Контролната група има средна стойност на скора на GS теносиновит 0.044 и се 

различава значимо от двете групи пациенти с артрит, p < 0.001. Между пациентите,  

значимо по-висока стойност се отчита при ПсА групата (2.61) в сравнение с пациентите 

с РА (1.54), p < 0.001. PD теносиновит не се установява при здравите контроли (0), които 

се различават значимо от пациентите с РА и тези с ПсА, p < 0.001. Значимо по-висока е 

стойността на скора на PD теносиновита при ПсА групата (1.35) в сравнение с РА групата 

(0.68), p =.002. При здравите контроли няма наличие на ерозии, което ги различава 

значимо от пациентите с РА (4.06). Средният скор на ерозиите е значимо по-висок при 

РА групата в сравнение с ПсА групата, p < 0.001.  

          Сборните сонографски величини също показват значими разлики между групите. 

GSUS скорът има стойност 14.66 при пациентите с РА, 7.66 при ПсА групата и 0.33 при 

здравите контроли. Разликата между здравите контроли и останалите две групи е 

статистически значима,  p < 0.001. РА групата се различава значимо от ПсА групата с по-

висока стойност на GSUS скора, p < 0.001. PDUS скорът има стойност 0 при здравите 

контроли, които се различават значимо от двете групи пациенти, p < 0.001. Между 

пациентите с артрит, стойността на PDUS скора е значимо по-висока при РА групата 

(7.44) в сравнение с ПсА групата (3.29), p < 0.001. US7 скорът показва значими разлики 

между групите. При здравите контроли стойността е 0.31 и е статистически значимо по-

ниска от тази на двете групи пациенти. Пациентите с РА имат значимо по-висока 

стойност на US7 скора (21.45) от пациентите с ПсА (10.61), p < 0.001.  
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Таблица 5: Сонографски данни на пациентите с РА, ПсА и здравите контроли. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междугруповите различия по отношение на сонографските величини са 

илюстрирани на Фигура 8. Най-ниски стойности се отчитат при здравите контроли по 

всички показатели. Пациентите с РА имат значимо по-високи стойности на скоровете на 

GS и PD синовит, скора на ерозиите, общите GS и PD скорове и на US7 скора. 

 

 

                       Пациенти 

 

    Скорове                        РА              ПсА                   p 

                                       (N =141)      (N = 65) 

    Здрави 

   контроли              p  

GS синовит 

 SD 

12.46 

(±3.55) 

5.02 

(±3.37) 

 

.000* 

.29 

(±.45) 

 

.000* 

PD синовит 

 SD 

6.83 

(±3.90) 

1.81 

(±3.33) 

 

.000* 

 

0 

 

.000* 

GS теносиновит 

 SD 

1.54 

(±1.15) 

2.61 

(±.93) 

 

.000* 

.044 

(±.20) 

 

.000* 

PD теносиновит 

 SD 

.68 

(±1.34) 

1.35 

(±1.76) 

 

.002* 

 

0 

 

.000* 

Ерозии 

 SD 

4.06 

(±4.03) 

.90 

(±1.38) 

 

.000* 

 

0 

 

.000* 

GSUS 

 SD 

14.66 

(±4.07) 

7.66 

(±4.04) 

    

    .000* 

.33 

(±.47) 

 

.000* 

PDUS 

 SD 

7.44 

(±4.68) 

3.29 

(±4.78) 

 

.000* 

 

0 

 

.000* 

US7 

 SD 

21.45 

(±8.09) 

10.61 

(±8.07) 

 

.000* 

.31 

(±.46) 

 

.000* 

= средна стойност; SD = стандарно отклонение; *Статистически значима разлика при ниво на 

грешка alpha = .01.   
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Фигура 8: Съпоставка на пациентите с РА, ПсА и здравите контроли относно 

сонографски показатели.  

          Пациентите с ПсА показват значимо по-високи стойности на скоровете за GS 

теносиновит и PD теносиновит в сравнение с пациентите с РА.  

 От тези резултати можем да заключим, че US7 скорът може да се използва за 

диференциална диагноза между пациентите с РА и с ПсА. 

 

2. Промяна в клиничните и сонографските индекси на пациентите с РА за период 

от една година  

 

В този сектор са описани клинични и сонографски резултати, включващи данни 

от   едногодишно проследяване на пациентите с РА в двете терапевтични групи. Първо 

са обобщени промените, настъпили в клиничните индекси, а след това са проследени 

промените в сонографските показатели.  

2.1. Промяна в клиничните данни на пациентите с РА за период от една година след 

започване на лечението  

 

          Клиничните индекси са проследени в три точки от време в едногодишен план, 

включващи измерения на базово ниво, на 3-ти месец и на 12-ти месец. За да се проследи 

вътрешногруповото развитие на пациентите в sDMARDs и bDMARDs групите, е 

използван т-тест за зависими извадки, като за всеки клиничен индекс са проведени 

следните 3 т-теста:  базово ниво↔3-ти месец; базово ниво↔12-ти месец; 3-ти месец↔12-

ти месец. Трябва да се отбележи, че за HAQ индекса е направена една съпоставка, между 

базово ниво и 12-ти месец. Резултатите са обобщени в таблици и илюстрирани графично.  
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          За групата на sDMARDs промените в стойностите на DAS28, SDAI и CDAI  за 

период от една година  могат да се проследят на Таблица 6. Вижда се, че стойността на 

DAS28 на базово ниво отговаря на висока болестна активност (5.37), а на 3-ти месец 

(3.78) е в диапазона на умерена активност. Процентното намаление от 30% е 

статистически значимо, p < 0.001. Разликата между базово ниво и 12-ти месец е също 

значима (p < 0.001) с процентно намаление от 40%.  Между 3-ти месец и 12-ти месец 

също има значително снижение на средната стойност (p = 0.018) с процентна разлика 

спрямо 3-ти месец от 15%. Средната стойност на 12-ти месец (3.19) е в диапазона на 

ниска  болестна активност.  

          Стойността на SDAI на базово ниво (32.90 ) показва висока болестна активност. На 

3-ти месец спада до умерена активност (17.46), с разлика от 47 % спрямо базовото ниво 

(p < 0.001). Промяната между базово ниво и 12-ти месец е също значима (p < 0.001) с 

процентно намаление от 68.7%.  Между 3-ти месец и 12-ти месец също има значително 

снижение на средната стойност (p < 0.001) с процентна разлика спрямо 3-ти месец от 

41%. Средната стойност на 12-ти месец (10.30) е в диапазона на ниска болестна 

активност.  

          Стойността на CDAI на базово ниво показва висока болестна активност (30.17), а 

на 3-ти месец активността е умерена (16.5). Понижението на стойността с 46.5% е от 

статистическа значимост, p < 0.001. Между базово ниво и 12-ти месец стойността 

намалява с 69% и разликата е значима (p < 0.001).  Отчита се значимо процентно 

намаление между 3-ти и 12-ти месец от 42% (p < 0.001). Средната стойност на CDAI 

(9.35) на 12-ти месец се намира в диапазона на ниска болестна активност. 

 

Таблица 6: Промяна в стойността на DAS28, SDAI и CDAI при sDMARDs групата. 

 

 

Двойки Съпоставки 

Брой 

N 

Средна 

стойност 
 

 

SD 

        % 

промяна 

 т-тест 

t-statistic 

  df =77 

    p 

1 DAS28 Базово ниво 78 5.37 .90  

     -30% 

 

15.06 

 

.000** DAS28 3-ти месец 3.78 1.11 

2 DAS28 Базово ниво 78 5.37 .90        

     -40.6% 

 

8.58 

 

.000** DAS28 12-ти месец 3.19 2.43 

3 DAS28 3-ти месец 78 3.78 1.11       

     -15% 

 

2.41 

 

.018* DAS28 12-ти месец 3.19 2.43 

 

1 SDAI Базово ниво 78 32.90 11.58     

-47% 

 

15.23 

 

.000** SDAI 3-ти месец 17.46 9.19 

2 SDAI Базово ниво 78 32.90 11.58  

     -68.7% 

 

19.48 

 

.000** SDAI 12-ти месец 10.30 6.89 

3 SDAI 3-ти месец 78 17.46 9.19  

 -41% 

 

10.20 

 

.000** SDAI 12-ти месец 10.30 6.89 

 

1 CDAI  Базово ниво 78 30.17 11.26  

    -46.5% 

 

14.63 

 

.000** CDAI 3-ти месец 16.15 8.26 

2 CDAI Базово ниво 78 30.17 11.26  

     -69% 

 

18.37 

 

.000** CDAI 12-ти месец 9.35 6.18 

3 CDAI 3-ти месец 78   16.15 8.26  

      -42% 

 

10.22 

 

.000** CDAI 12-ти месец 9.35 6.18 
*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .05. **Статистически значима разлика 

при ниво на грешка alpha = .01;  
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          Динамиката в стойностите на bDMARDs групата е сходна на тази при sDMARDs 

групата (Таблица 7). На базово ниво DAS28 показва висока болестна активност (5.49), а 

на 3-ти месец умерена активност (3.95). Разликата от 28% е статистически значима, (p < 

0.001). Между базово ниво и 12-ти месец разликата също е значима (p < 0.001) с 

процентно намаление от 51%. Между 3-ти и 12-ти месец процентното намаление на 

стойността на DAS28  е 32% и разликата е  статистически значима, p < 0.001. Средната 

стойност на 12-ти месец граничи с високата граница за ремисия (2.66).  

          Стойността на SDAI на базово ниво също показва висока болестна активност 

(34.71), докато на 3-ти месец активността спада до умерена (18.12). Промяната от 44 % е 

статистически значима, p < 0.001. Разликата между базово ниво и 12-ти месец е също 

значима (p < 0.001) с процентно намаление от 74%.  Между 3-ти месец и 12-ти месец 

също има значително снижение на средната стойност (p < 0.001) с процентна разлика 

спрямо 3-ти месец от 53%. Средната стойност на 12-ти месец се намира в диапазона на 

ниска болестна активност.  

          Намаляването на CDAI между базово ниво (31.87)  и 3-ти месец (18.12) е от  43% и 

е значима, p < 0.001. Болестната активност се променя от висока на умерена. Между 

базово ниво и 12-ти месец промяната нараства на 73%, със статистическа значимост, p < 

0.001. Съществува също значимо (p < 0.001) снижение на стойността на CDAI между 3-

ти и 12-ти месец  от 53%. Средната стойност на 12-ти месец (8.41) показва ниска болестна 

активност.  

Таблица 7: Промяна в стойността на DAS28, SDAI и CDAI при bDMARDs групата. 

 

        

         Двойки Съпоставки  

Брой 

N 

Средна 

стойност 
 

SD        % 

промяна 

т-тест 

t-

statistic 

     df 

=62 

    p 

1 DAS28 Базово ниво  

63 

5.49 .93  

-28% 

 

13.185 

 

.000* DAS28 3-ти месец 3.95 1.12 

2 DAS28 Базово ниво  

63 

5.49 .93  

-51% 

 

27.23 

 

.000* DAS28 12-ти месец 2.66 .78 

3 DAS28 3-ти месец  

63 

3.95 1.12  

-32% 

 

13.32 

 

.000* DAS28 12-ти месец 2.66 .78 

 

1 SDAI Базово ниво  

63 

34.71 12.37  

-44% 

 

12.88 

 

.000* SDAI 3-ти месец 19.27 9.76 

2 SDAI Базово ниво  

63 

34.71 12.37  

-74% 

 

19.31 

 

.000* SDAI 12-ти месец 8.90 4.99 

3 SDAI 3-ти месец  

63 

19.27 9.76  

-53% 

 

12.27 

 

.000* SDAI 12-ти месец 8.90 4.99 

 

1 CDAI Базово ниво  

63 

31.87 11.49  

-43% 

 

14.30 

 

.000* CDAI 3-ти месец 18.12 9.52 

2 CDAI Базово ниво  

63 

31.87 11.49  

-73% 

 

19.79 

 

.000** CDAI 12-ти месец 8.41 4.81 

3 CDAI 3-ти месец  

63 

18.12 9.53  

-53% 

 

12.04 

 

.000** CDAI 12-ти месец 8.41 4.81 
*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .01. 
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          Фигура 9 обобщава динамиката  в стойностите на DAS28, SDAI  и CDAI при двете 

групи пациенти. Вижда се сходна тенденция на намаляване на стойностите. Единствено 

при DAS28, при bDMARDs групата има видимо по-голяма разлика между 3-ти и 12-ти 

месец. При тази група средната стойност на 12-ти месец е близка до горната граница за 

ремисия (2.66). 

 

 
 

Фигура 9: Промяна в стойността на DAS28, SDAI  и CDAI при двете групи.  

 

          В обобщение на резултатите, се очертава сходна динамика на болестната активност 

при sDMARDs и bDMARDs групите между базово ниво и 12-ти месец спрямо стойностите 

на  DAS28, SDAI и CDAI (Фигура 10).  

 

 
 

Фигура 10: Промяна в болестната активност от базово ниво до 12-ти месец при двете 

групи пациенти с РА спрямо стойностите на  DAS28, SDAI и CDAI. 

 

          Промените в останалите клинични показатели – CRP, HAQ и VAS болка, са 

анализирани и представени по аналогичен начин. Таблица 8 съдържа резултатите на 

sDMARDs групата. Промяната в стойността на CRP показва значимо понижение от 

базово ниво до 12-ти месец. Средната стойност на базово ниво е 27.23 mg/l и намалява 

до 13.42 mg/l на 3-ти месец. Промяната от 51% е статистически значима, p < 0.001. Между 

базово ниво и 12-ти месец се отчита допълнително намаляване на стойността до 8.70 
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mg/l, с процентна промяна от  69% (p < 0.001). Между 3-ти и 12-ти месец отново настъпва 

значима промяна (p =0.002), като стойността се понижава с 35%.  

         Изчисления на HAQ скора са направени на базово ниво и 12-ти месец, поради 

което анализът включва само една съпоставка по двойки. Отчита се намаляване на 

средната стойност от 1.49 до 1.29, с процентна разлика от 13%. Настъпилото понижение 

на стойността е статистически значимо, p = 0.003.  

            Стойността на VAS болка на 12-ти месец е висока (72.95) и спада до 49.35 на 3-ти 

месец, с процентна промяна от 32% (p < 0.001). Понижаването на стойността продължава 

и достига 31.41 на 12-ти месец, с разлика от  57% (p < 0.001). Спрямо 3-ти месец, 

процентното намаляване на VAS болка стойността на 12-ти месец е 36% (p < 0.001). 

 

Таблица 8: Промяна в стойността на CRP, HAQ и VAS болка при sDMARDs групата.  

 

 

Двойки Съпоставки 

Брой 

N 

Средна 

стойност 
 

 

SD 

       % 

промяна 

 т-тест 

t-statistic 

  df =77 

p 

1 CRP Базово ниво 78 27.23 19.62  

-51% 

 

5.69 

 

.000* CRP 3-ти месец 13.42 17.45 

2 CRP Базово ниво 78 27.23 19.62  

- 69% 

 

7.98 

 

.000* CRP12-ти месец 8.70 9.85 

3 CRP 3-ти месец 78 13.43 17.45  

-35% 

 

3.17 

 

.002* CRP12-ти месец 8.70 9.85 

 

1 HAQ Базово ниво 78 1.49 .67  

-13% 

 

3.023 

 

.003* HAQ 12-ти месец 1.29 .79 

 

1 VAS Базово ниво 78 72.95 11.96  

-32% 

 

12.49 

 

.000* VAS 3-ти месец 49.35 15.73 

2 VAS Базово ниво 78 72.95 11.96  

-57% 

 

24.25 

 

.000* VAS 12-ти месец 31.41 14.65 

3 VAS 3-ти месец 78 49.35 15.73  

-36% 

 

21.20 

 

.000* VAS 12-ти месец 31.41 14.65 
*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .01; 

 

          Динамиката в стойностите на CRP, HAQ и VAS болка при bDMARDs групата може 

да се проследи на Таблица 9. На базово ниво CRP има средна стойност 28.32 mg/l, която 

се понижава до 11.42 mg/l на 3-ти месец. Процентната разлика от 60% е статистически 

значима (p < 0.001). Понижението продължава и достига стойност 4.90 на 12-ти месец, с 

голямо процентно намаление от  83% (p < 0.001). Между 3-ти и 12-ти месец разликата е 

от 57% и също е значима (p < 0.001). Понижението в HAQ скора между базово ниво и 12-

ти месец е 20%, от средна стойност 1.72 до 1.37 (p < 0.001).  

          На базово ниво bDMARDs групата има висока средна стойност на VAS болка 

(75.40), която намалява на 50.48 на 3-ти месец. Процентната разлика от 33% е 

статистически значима, p < 0.001. Между базово ниво и 12-ти месец разликата се 

увеличава на 61%, като средната стойност спада до 29.36 (p < 0.001). Между 3-ти и 12-ти 

месец,  разликата е от 42% и също е значима, p < 0.001. 
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Таблица 9: Промяна в стойността на CRP, HAQ и VAS болка при bDMARDs групата.  

 

 

Двойки Съпоставки 

Брой 

N 

Средна 

стойност 
 

 

SD 

       % 

промяна 

 т-тест 

t-statistic 

  df =62 

p 

1 CRP Базово ниво 63 28.32 33.50  

-60% 

 

3.945 

 

.000* CRP 3-ти месец 11.42 11.82 

2 CRP Базово ниво 63 28.32 33.50  

- 83% 

 

5.48 

 

.000* CRP 12-ти месец 4.90 5.79 

3 CRP 3-ти месец 63 11.42 11.82  

-57% 

 

4.44 

 

.000* CRP 12-ти месец 4.90 5.79 

 

1 HAQ Базово ниво 63 1.72 .60  

-20% 

 

5.071 

 

.000* HAQ 12-ти месец 1.37 .66 

 

1 VAS Базово ниво 63 75.40 13.59  

-33% 

 

12.728 

 

.000* VAS 3-ти месец 50.48 15.39 

2 VAS Базово ниво 63 75.40 13.59  

-61% 

 

23.562 

 

.000* VAS 12-ти месец 29.36 12.16 

3 VAS  3-ти месец 63 50.48 15.39  

-42% 

 

11.474 

 

.000* VAS 12-ти месец 29.36 12.16 
*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .01; * 

 

          Фигура 11 обобщава понижението в стойностите на CRP, HAQ и VAS болка при 

двете групи пациенти. Сходството е, че и при двете групи пациенти настъпва понижение 

на стойността на съответния показател от базово ниво до 12-ти месец. Разликата на 

Фигура 9 е най-вече при CRP, където bDMARDs групата има видимо по-голямо 

понижение между 3-ти и 12-ти месец. При тази група средната стойност на 12-ти месец 

намалява на 4.9, докато при sDMARDs групата средната стойност на 12-ти месец достига 

8.7.  

 
 

Фигура 11: Промяна в стойността на CRP, HAQ и VAS болка при двете групи.  
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2.2. Промяна в сумарните сонографски скорове на пациентите с РА за период от 

една година след започване на лечението  

           

Сонографските данни включват стойностите на обшия GSUS скор, PDUS скор и 

US7 скора на 3-ти месец и на 12-ти  месец. За всеки сонографски индекс са направени 

вътрешногрупови съпоставки, за sDMARDs и bDMARDs групите, чрез т-тест за зависими 

извадки, включващи следните съпоставки по двойки: базово ниво ↔3-ти месец; базово 

ниво ↔12-ти месец; 3-ти месец ↔12-ти месец. 

          Резултатите за sDMARDs групата са обобщени на Таблица 10. При всички 

сонографски показатели се наблюдава значимо понижение на стойностите между базово 

ниво и 3-ти месец, между базово ниво и 12-ти месец и между 3-ти и 12-ти месец.  

 

Таблица 10: Промяна в стойността на GSUS, PDUS и US7 скоровете при sDMARDs 

групата. 

 

 

Двойки Съпоставки 

Брой 

N 

Средна 

стойност 
 

 

SD 

         % 

промяна 

 т-тест 

t-statistic 

df =77 

p 

1 GSUS Базово ниво 78 13.95 4.16  

-36% 

 

18.979 

 

.000* GSUS 3-ти месец 8.94 4.09 

2 GSUS Базово ниво 78 13.95 4.16  

- 59% 

 

20.653 

 

.000* GSUS 12-ти месец 5.67 3.31 

3 GSUS 3-ти месец 78 8.94 4.09  

-37% 

 

10.829 

 

.000* GSUS 12-ти месец 5.67 3.31 

 

1 PDUS Базово ниво 78 7.45 5.10  

-45% 

 

12.410 

 

.000* PDUS 3-ти месец 4.12 3.89 

2 PDUS Базово ниво 78 7.45 5.10  

-69% 

 

12.462 

 

.000* PDUS 12-ти месец 2.33 2.16 

3 PDUS 3-ти месец 78 4.12 3.89  

-43% 

 

7.454 

 

.000* PDUS 12-ти месец 2.33 2.16 

 

1 US7 Базово ниво 78 21.38 8.63  

-39% 

 

19.69 

 

.000* US7 3-ти месец 13.05 7.64 

2 US7 Базово ниво 78 21.38 8.63  

-63% 

 

20.186 

 

.000* US7 12-ти месец 8.00 5.29 

3 US7 3-ти месец 78 13.05 7.64  

-37% 

 

10.968 

 

.000* US7 12-ти месец 8.00 5.29 
*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .01.  

 

          Динамиката в стойностите на сонографските индекси - GSUS, PDUS и US7 скора, 

за bDMARDs групата може да бъде проследена на Таблица 11. Очертава се значимо 

понижение на стойностите на сонографските показатели между базово ниво и 3-ти месец, 

между базово ниво и 12-ти месец и между 3-ти и 12-ти месец. 

           

 

 

 

 



30 
 

Таблица 11: Промяна в стойността на GSUS, PDUS и US7 скоровете при bDMARDs 

групата. 

 

 

Двойки Съпоставки 

Брой 

N 

Средна 

стойност 
 

 

SD 

         % 

промяна 

 т-тест 

t-statistic 

  df =62 

p 

1 GSUS Базово ниво 63 14.20 4.00  

-32% 

 

14.11 

 

.000* GSUS 3-ти месец 9.71 3.94 

2 GSUS Базово ниво 63 14.20 4.00  

- 62% 

 

20.87 

 

.000* GSUS 12-ти месец 5.43 2.21 

3 GSUS 3-ти месец 63 9.71 3.94  

-30% 

 

11.944 

 

.000* GSUS 12-ти месец 5.43 2.21 

 

1 PDUS Базово ниво 63 7.43 4.14  

-48% 

 

10.105 

 

.000* PDUS 3-ти месец 3.87 2.66 

2 PDUS Базово ниво 63 7.43 4.14  

-77% 

 

12.025 

 

.000* PDUS 12-ти месец 1.68 1.16 

3 PDUS 3-ти месец 63 3.87 2.66  

-57% 

 

8.215 

 

.000* PDUS 12-ти месец 1.68 1.16 

 

1 US7 Базово ниво 63 21.54 7.43  

-37% 

 

17.099 

 

.000* US7 3-ти месец 13.59 6.02 

2 US7 Базово ниво 63 21.54   7.43  

-67% 

 

18.341 

 

.000* US7 12-ти месец 7.11 2.95 

3 US7 3-ти месец 63 13.59 6.02  

-48% 

 

11.31 

 

.000* US7 12-ти месец 7.11 2.95 
*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .01.  

 

          Обобщение на изведените данни се представя на Фигура 12. И при двете групи 

пациенти стойностите на GSUS, PDUS и US7 скоровете се понижават значимо по време  

на периода на проследяване от 1 година.  Линейните графики на GSUS скора са много 

сходни и в някои точки се припокриват. Графиките на PDUS скора също имат сходни 

стойности, но в крайната точка (12-ти месец) стойността при bDMARDs групата е видимо 

по-ниска. Линиите на US7 скора се движат по подобен начин, като на 12-ти месец има 

малко разминаване, тъй като стойността на bDMARDs групата намалява на 7.11, докато 

при sDMARDs групата средната стойност на 12-ти месец достига 8.0.  
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Фигура 12: Промяна в стойността на GSUS, PDUS и US7 скоровете при двете групи. 

 

 

2.3. Промяна в сонографските скорове на GS синовит и теносиновит, PD синовит и 

теносиновит и ерозии между базово ниво и 12-ти месец  

  

           В този сектор са проследени промените в стойностите на сонографските скорове 

на GS и PD синовит, GS и PD теносиновит и ерозии между базово ниво и 12-ти  месец. 

Анализът е направен поотделно за sDMARDs и bDMARDs групите чрез съпоставка на 

средните стойности в двете точки от време. Използван е т-тест за зависими извадки.  

Резултатите за sDMARDs групата са обобщени на Таблица 12. Наблюдава се значимо 

понижение на скоровете за GS и PD синовит и теносиновит между базово ниво и 12-ти 

месец. При скора на ерозиите се наблюдава обратна тенденция. Базовата средна стойност 

(3.11) се увеличава значимо (p < 0.001) на 12-ти месец (3.64).  Нарастването на стойността 

на скора на ерозиите от базово ниво до 12-ти месец възлиза на 17%.   
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Таблица 12: Промяна в стойността на скора на GS синовит и теносиновит, PD синовит 

и теносиновит и на скора за ерозиите при sDMARDs групата. 

 

 

Двойки Съпоставки 

 

N 

Средна 

стойност 
 

 

SD 

      % 

промяна 

т-тест 

t-statistic 

df =77 

p 

1 GS синовит базово ниво 78 12.33 3.6  

-58% 

 

20.070 

 

.000* GS синовит 12-ти месец 5.12 2.8 

2 PD синовит базово ниво  78 6.91 4.2  

-68% 

 

13.798 

 

.000* PD синовит 12-ти месец 2.21 1.9 
 

1 GS теносиновит базово 

ниво 
 78 1.51 1.2  

- 67% 

 

6.956 

 

.000* 
GS теносиновит12-ти месец    .50 .71 

2 PD теносиновит базово 

ниво 
78      .67 1.3  

-82% 

 

4.516 

 

 .000* 
PD теносиновит 12-ти месец      .12 .49 

 

1 Ерозии базово ниво 78 3.11 3.7  

+17% 

 

-6.842 

 

 .000* Ерозии 12-ти месец     3.64 3.9 
*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .01.  
 

          Аналогичен анализ е проведен в групата на bDMARDs. Промените могат да бъдат 

проследени на Таблица 13.  Наблюдава се значимо понижение на скоровете за GS и PD 

синовит и теносиновит между базово ниво и 12-ти месец. Подобно на sDMARDs групата, 

средната стойност на скора на ерозиите показва положителна посока на промяна. 

Базовата средна стойност 5.24 нараства на 5.69 на 12-ти месец, със значима разлика, p < 

0.005. Увеличението на средната стойност на скора на ерозиите от базово ниво до 12-ти 

месец възлиза на 4.7%.  

Таблица 13: Промяна в стойността на скора на GS синовит и теносиновит, PD синовит 

и теносиновит и на скора за ерозиите при bDMARDs групата. 

 

 

Двойки Съпоставки 

 

N 

Средна 

стойност 
 

 

SD 

      % 

промяна 

т-тест 

t-statistic 

df =62 

p 

1 GS синовит базово ниво 63 12.62 3.3  

-60% 

 

20.475 

 

.000* GS синовит 12-ти месец 5.00 2.0 

2 PD синовит базово ниво  63  6.74 3.4  

-76% 

 

12.847 

 

.000* PD синовит 12-ти месец 1.63 1.2 

 

1 GS теносиновит Базово 

ниво 
 63 1.59 1.1  

- 72% 

 

9.642 

 

.000* 
GS теносиновит12-ти месец  .43 .59 

2 PD теносиновит базово 

ниво 
63  .69 1.3  

-93% 

 

    3.77 

 

 .000* 
PD теносиновит 12-ти месец  .05 .21 

 

1 Ерозии базово ниво 63 5.24 4.0  

+4.7 % 

 

-2.901  

 

 .005* Ерозии 12-ти месец 5.49 4.2 
*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha = .01.  
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          Промяната в стойностите на скора на GS и PD синовит и теносиновит между базово 

ниво и 12-ти месец за sDMARDs и bDMARDs групите е илюстрирана чрез линейни 

графики на  Фигура 13. При скора на GS синовит, линейните графики на двете групи са 

много близко и на места се припокриват.  При скора на PD синовит се вижда по-ясно 

разграничение между линиите, като тази на bDMARDs групата завършва с видимо по-

ниска стойност на 12-ти месец.  

          Графиките за скора на теносиновит очертават подобна тенденция. Линиите на 

скора на GS теносиновит се припокриват в определени участъци с малки различия в 

крайната точка. Линейната графика на скора на PD теносиновит отново показа по-ясно 

разграничаване между двете групи, като в последната точка на 12-ти месец стойността 

на bDMARDs групата е близкa до 0 (0.05).  

 
 

Фигура 13: Промяна в стойността на скоровете на GS и PD синовит и теносиновит  при 

двете групи. 

 

          Както вече беше описано, промяната в средните стойности на скора на ерозиите в 

sDMARDs и bDMARDs групите следва противоположна тенденция на тази, наблюдавана 

при останалите сонографски индекси. В двете групи се отчита значимо увеличение на 

стойността между базово ниво и 12-ти месец (Фигура 14). При bDMARDs групата 

средната стойност е по-висока и в двете точки от време, но процентното увеличение е 

по-ниско (+ 4.7%) в сравнение с това при sDMARDs групата (+17%). 
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Фигура 14: Промяна в средната стойност на скора на ерозиите  при двете групи. 

 

 

3. Лонгитудинална корелация между клинични и сонографски параметри 

(резултати относно първа задача) 

 

          В този сектор са обобщени резултатите от корелационния анализ между 

клиничните (DAS28, SDAI, CDAI, CRP, HAQ и VAS болка) и сонографските индекси 

(GSUS скор, PDUS скор и US7 скор). За целта са създадени нови величини, съставляващи 

промяната в стойностите на индексите, изчислена като разликата между съответната 

базова стойност и тази на 12-ти месец. С оглед симетричността на дисперсиите (George 

& Mallery, 2009), са използвани два различни корелационни анализа. При наличие на 

симетричност е използван тестът на Пирсън (Pearson r correlation).   

          В случаите, в които се наблюдава несиметричност на дисперсиите (извън 

допустимите стойности на несиметричност -1 + 1), е използван тестът на Спирмън 

(Spearman Rho correlation). Корелационният анализ е проведен за sDMARDs и bDMARDs 

групите поотделно. Корелационните коефициенти са интерпретирани спрямо 

референтните стойности на Коен (Cohen, 1988) както следва: 

o много голяма/висока корелация: ± (0.70 – 1) 

o голяма/висока корелация: ± (0.50 – 0.69) 

o средна/умерена корелация: ± (0.30 – 0.49) 

o слаба/ниска корелация:  ± (0.10 – 0.29) 

          Положителни стойности означават положителна линейна корелация, или 

стойностите на двете корелирани величини се променят в една и съща посока. 

Отрицателни стойности обозначават отрицателна линейна корелация, или стойностите 

на двете величини се променят в обратна посока – когато едната нараства, другата 

намалява.  

 

3.1. Резултати от корелационния анализ в групата на sDMARDs   

           

Резултатите от корелационния анализ в групата на sDMARDs са обобщени на 

Таблица 14. С изключение на CRP, останалите клинични индекси показват значима 

положителна корелация с всички или някои от сонографските индекси. Значимите 

корелации за всеки индекс са описани в текст и илюстрирани с линейни графики.  

 

 

3,11 3,64

5,24 5,49

0

2

4

6

8

базово ниво 12-ти месец

Промяна в средната стойност на ерозии 

sDMARDs bDMARDs
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Таблица 14: Резултати от корелационния анализ в групата на sDMARDs.   

 

   Тест            Величина        Статистики 

Промяна 

GSUS 

Промяна  

PDUS 

Промяна 

US7 

Спирмън  Промяна  

  DAS28  

Коефициент  .409 .196 .340 

Значимост (p) .000* .086 .002* 

Пирсън  Промяна  

  SDAI  

Коефициент .496 .308 .525 

Значимост (p) .000* .006* .000* 

Спирмън  Промяна  

  CDAI  

Коефициент .461 .388 .527 

Значимост (p) .000* .000* .000* 

Пирсън Промяна  

  CRP  

Коефициент .101 .046 .089 

Значимост (p) .377 .692 .439 

Пирсън Промяна  

  HAQ  

Коефициент .421 -.017 .432 

Значимост (p) .000* .086 .000* 

Пирсън Промяна  

  VAS 

Коефициент .402 .084  .398 

Значимост (p) .000* .463 .008* 
*Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01. N пациенти = 78 при всички 6 

корелационни анализи. 

  

          Промяната в DAS28 показва значима положителна корелация с промяната в GSUS 

скора, p < 0.001. Корелационният коефициент на Спирмън е със стойност rs = .409 и 

спрямо референтните стойности на Коен (Cohen, 1988) означава, че между промяната в 

DAS28 и промяната в GSUS скора съществува зависимост от средна големина. Поради 

това, че по-голяма стойност на промяна означава по-висока степен на подобрение, може 

да се прогнозира, че по-голямо понижение на болестната активост спрямо DAS28 ще 

съответства на съизмеримо понижение в стойността на GSUS скора.   

          Значима линейна положителна зависимост съществува между DAS28 и US7 скора, 

но с по-ниска степен на корелация, rs = .340 (p = 0.002). Относно референтните стойности 

на Коен (1988) съществува умерена степен на корелация между понижението в 

болестната активност спрямо DAS28 и намаляването на стойността на US7 скора. Трябва 

да се отбележи, че между DAS28 и PDUS скора не се отчита значима линейна връзка (p 

= 0.196). Значимата положителна линейна зависимост между DAS28, GSUS скора и US7 

скора е илюстрирана на Фигура 15. 
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Фигура 15: Значима положителна корелация между промяната в DAS28, GSUS скора и 

US7 скора при sDMARDs групата. 

 

          Значителна линейна зависимост се установява между промяната в SDAI и трите 

сонографски индекси. Между промяната в SDAI и промяната в GSUS скора, 

корелационният коефициент е в диапазона на среден ефект, но е много близко до долната 

стойност на висока корелация (r = .496), p < 0.001. На тази основа може да се прогнозира, 

че при значителна част от пациентите, достигнали по-голямо понижение на болестната 

активност спрямо SDAI, ще се наблюдава съответстващо понижение в стойността на 

GSUS скора.  

          Между промяната в стойността на SDAI и PDUS скора също се установява значима 

положителна зависимост, от средна големина, но с по-ниска стойност (r = .308, p = 0.006). 

При някои пациенти, може да се очаква, че по-голямо понижение на болестната 

активност спрямо SDAI ще съответства на сходно понижение в стойността на PDUS 

скора.   

          Най-висока линейна зависимост съществува между SDAI и US7 скора, r = .525 (p < 

0.001). Тъй като коефициентът има стойност в диапазона на високата корелация, може 

да се приеме, че при повечето от пациентите съществува съгласуваност между 

понижението на болестната активност спрямо SDAI и намаляването на стойността на 

US7 скора. Фигура 16 илюстрира линейната зависимост между SDAI и сонографските 

индекси.  

 

rs = .409 

p < 0.001 
 

rs = .340 

p = 0.002 
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Фигура 16: Значима положителна корелация между промяната в SDAI, GSUS скора, 

PDUS скора и US7 скора при sDMARDs групата. 

 

 

          Промяната в CDAI  показва значима положителна линейна зависимост с промяната 

в трите сонографски индекси. Корелацията между промяната в CDAI и  промяната в 

GSUS скора е от средна големина (rs= .461, p < 0.001). На тази основа може да се очаква, 

че настъпилото понижение в болестната активност спрямо CDAI се асоциира със 

съизмеримо понижение  в стойността на GSUS скора.  

          Между промяната в стойността на CDAI и PDUS скора също се установява значима 

положителна зависимост (rs = .388), p < 0.001. Може да се прогнозира, че понижението на 

болестната активост спрямо CDAI ще се съгласува с понижение в стойността на PDUS 

скора.   

          Висока линейна зависимост съществува между CDAI и US7 скора (rs = .525, p < 

0.001), което означава, че при повечето от пациентите съществува съгласуваност между 

понижението на болестната активност спрямо CDAI и намаляването на стойността на 

US7 скора. Фигура 17 илюстрира линейната зависимост между CDAI и сонографските 

индекси.  

 

r = .496 

p < 0.001 
 

r = .308 

p = 0.006 
 

r = .525 

p < 0.001 
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Фигура 17: Значима положителна корелация между промяната в CDAI, GSUS скора, 

PDUS скора и US7 скора при sDMARDs групата. 

 

 

          Промяната в стойността на HAQ скора се асоциира със съразмерна промяна в 

GSUS скора (r = .421, p < 0.001) и US7 скора (r = .432, p < 0.001), но не се асоциира с 

промяна в PDUS скора (p = 0.086). Между промяната в HAQ, GSUS и US7 скоровете 

съществува положителна линейна зависимост от средна големина, тъй като и двата 

коефициента са със стойност в диапазона, отговарящ на среден ефект (Коен, 1988). И в 

двата случая съществува съответствие между понижението на стойността на HAQ скора 

и намаляване стойностите на GSUS и US7 скоровете. Фигура 18 илюстрира корелациите 

между HAQ, GSUS и US7 скоровете. 

rs = .461 

p < 0.001 
 

rs = .388 

p < 0.001 
 

rs = .527 

p < 0.001 
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Фигура 18: Значима положителна корелация между промяната в HAQ, GSUS и US7 

скоровете при sDMARDs групата. 

 

          Между промяната във VAS болка, GSUS и US7 скоровете също съществува 

значима положителна линейна зависимост. Промяна в стойността на VAS болка се 

асоциира със съразмерна промяна в GSUS скора (r = .402, p < 0.001) и US7 скора (r = 

.398, p < 0.001), но не се асоциира с промяна в стойността на PDUS скора (p = 0.463).  

          И двата коефициента имат стойности, които се намират в диапазона за средна 

корелация. Значимата корелация между VAS болка и сонографските скорове GSUS и 

US7 е илюстрирана на Фигура 19.   

 

 

 

 

 

 

 

r= .421 

p < 0.001 
 

r = .432 

p < 0.001 
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Фигура 19: Значима положителна корелация между промяната във VAS болка, GSUS и 

US7 скоровете при sDMARDs групата. 

 

3.2. Резултати от корелационния анализ в групата на bDMARDs   

           

При групата на bDMARDs са проведени шест корелационни анализа с теста на 

Пирсън, тъй като дисперсиите отговарят на условията за нормалност и симетричност. 

Резултатите са обобщени на Таблица 15. При тази група се отчитат значими корелации 

между всички шест клинични измерения и всички или някои от сонографските индекси. 

Аналогично на sDMARDs групата, статистически значимите корелации са описани в 

текст и са илюстрирани с линейни графики. Тълкуването на корелационните 

коефициенти е съобразно референтните стойности на Коен (1988) за ниска, средна, 

голяма и висока корелация, описани в предходния сектор. 

Таблица 15: Резултати от корелационния анализ в групата на bDMARDs.  

 

   Тест            Величина        Статистики 

Промяна 

GSUS 

Промяна  

PDUS 

Промяна 

US7 

Пирсън  Промяна  

  DAS28  

Коефициент  .402 .297 .346 

Значимост (p) .001** .018* .006** 

Пирсън  Промяна  

  SDAI  

Коефициент .377 .428 .400 

Значимост (p) .002** .000** .001** 

Пирсън Промяна  

  CDAI  

Коефициент .332 .367 .365 

Значимост (p) .008** .003** .003** 

Пирсън Промяна  

  CRP  

Коефициент .258 .321 .239 

Значимост (p) .041* .010** .059 

Пирсън Промяна  

  HAQ  

Коефициент .518 .414 .492 

Значимост (p) .000** .001** .000** 

Пирсън Промяна  

  VAS 

Коефициент .251 .218  .223 

Значимост (p) .048* .085 .079 

*Статистическa значимост при ниво на грешка alpha = .05; **Статистическа значимост при ниво на 

грешка alpha = .01; N пациенти = 63 при всички 6 корелационни анализи.  

r= .402 

p < 0.001 
 

r= .398 

p =0.008 
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          Промяната в DAS28 показва значима положителна корелация с промяната в GSUS 

скора, PDUS скора и US7 скора. Корелацията с GSUS скора е от средна големина (r = .409, 

p =0.001) спрямо референтните стойности на Коен (Cohen, 1988). Това означава, че при 

значителна част от пациентите по-голямо понижение на болестната активост спрямо 

DAS28 ще съответства на съизмеримо понижение в стойността на GSUS скора.   

          За разлика от sDMARDs групата, където не се отчете значителна корелация между 

DAS28 и PDUS, при групата на bDMARDs такава корелация съществува. 

Корелационният коефициент показва значима асоциация между DAS28 и PDUS скора. 

Тъй като корелационният коефициент е от ниска големина (r = .297, p =0.018), връзката 

между промяната в DAS28 и PDUS скора е слабо изявена.  

          Значима положителна линейна зависимост съществува между DAS28 и US7 скора 

от средна големина (r = .346, p = 0.006). Може да се приеме, че  има съответствие между 

степента на понижение на болестната активост спрямо DAS28 и US7 скора.  Линейната 

зависимост между DAS28, GSUS скора и US7 скора е илюстрирана на Фигура 20. 

 
 

Фигура 20: Значима положителна корелация между промяната в DAS28, GSUS скора, 

PDUS скора и US7 скора при bDMARDs групата. 

 

          Промяната в SDAI показва значима положителна корелация с трите сонографски 

индекса. Между промяната в SDAI и промяната в GSUS скора корелационният 

коефициент е в диапазона на среден ефект (r = .377, p = 0.002), което означава, че при част 

от пациентите има съответствие между степента на понижение на болестната активност 

спрямо SDAI и понижението в стойността на GSUS скора.  

          Между промяната в стойността на SDAI и PDUS скора също се установява значима 

положителна зависимост от средна големина, клоняща към горния праг на диапазона за 

средна корелация (r = .428,  p < 0.001). В сравнение с GSUS скора, при PDUS скора има 

по-голямо съответствие между понижението на болестната активост спрямо SDAI и 

стойността на PDUS скора.   

r= .402 

p = 0.001 
 

r= .297 

p = 0.018 
 

r= .346 

p = 0.006 
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          Значима линейна зависимост от средна големина съществува между SDAI и US7 

скора (r = .400, p = 0.001), показваща  съответствие между наблюдаваното понижение на 

болестната активност спрямо SDAI и намаляването на стойността на US7 скора. Фигура 

21 илюстрира линейната зависимост между SDAI и сонографските индекси.  

 

 
 

Фигура 21: Значима положителна корелация между промяната в SDAI, GSUS скора, 

PDUS скора и US7 скора при bDMARDs групата. 

 

          Между промяната в CDAI и промяната в трите сонографски индекса също се 

установява значима положителна корелация. Корелацията с промяната в GSUS скора е 

от средна големина, но стойността е близка до ниския праг за средна корелация (r= .332, 

p = 0.008).  Между промяната в стойността на CDAI и PDUS скора се отчита значима 

зависимост от средна големина (r = .367, p = 0.003). Значима линейна зависимост 

съществува между CDAI и US7 скора, която също е в диапазона на средна корелация (r 

= .365, p = 0.003). На базата на тези резултати, може да се направи заключение, че 

настъпилото понижение в болестната активност спрямо CDAI се асоциира със 

съизмеримо понижение  в сонографските индекси при значима част от пациентите 

(Фигура 22). 

 

r= .377 

p = 0.002 
 

r= .428 

p < 0.001 
 

r= .400 

p = 0.001 
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Фигура 22: Значима положителна корелация между промяната в CDAI, GSUS скора, 

PDUS скора и US7 скора при bDMARDs групата. 

 

          За разлика от sDMARDs групата, където не се отчете значима корелация между 

CRP  и сонографските индекси, при групата на bDMARDs такава корелация съществува 

с два от трите индекса – с GSUS скора и PDUS скора.  

          Корелационният коефициент между CRP и GSUS скора е със стойност за ниска 

корелация (r = .258, p = 0.041), а този между CRP и PDUS скора е от средна големина (r = 

.321, p =0.010). Между CRP и US7 скора не се отчита значима корелация, p =0.059. 

          В заключение, при bDMARDs групата  се наблюдава слабо до средно  съответствие 

между степента на понижение на CRP и понижението в стойностите на GSUS скора и 

PDUS скора. Значимата линейна зависимост е илюстрирана на Фигура 23. 
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Фигура 23: Значима положителна корелация между промяната в CRP, GSUS скора и 

PDUS скора при  bDMARDs групата. 

 

          Промяната в стойността на HAQ скора показва значителна корелация с трите 

сонографски индекса. Корелацията с промяната в GSUS скора е висока (r = .518, p < 

0.001), с PDUS скора e от средна големина  (r = .414, p =0.001), а тази с US7 скора е със 

стойност много близка до прага за висока корелация (r = .492, p < 0.001).  

          В обобщение, при bDMARDs групата съществува висока до средна корелация 

между промяната в HAQ скора и сонографските индекси. Това означава, че намаляването 

на HAQ скора е съразмерно на понижението, отчетено чрез сонографските индекси. 

Фигура 24 илюстрира значимата корелация между HAQ скора и сонографските индекси. 

r= .258 

p = 0.041 
 

r= .321 

p = 0.010 
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Фигура 24: Значима положителна корелация между промяната в HAQ скора, GSUS 

скора, PDUS скора и US7 скора при bDMARDs групата. 

 

          Промяната във VAS болка показва значима положителна корелация само с GSUS 

скора, но корелационният коефициент е от ниска големина (r = .251, p = 0.048). Това 

показва, че връзката между понижението в стойността на VAS и GSUS скора е слабо 

изразена. Между VAS болка и другите два сонографски индекса не се установява 

значима корелация:  с PDUS скора (p = 0.85); с US7 скора (p = 0.79). И в двата случая не 

може да се направи асоциация между понижението на силата на болката по VAS и 

промяната, отчетена чрез PDUS и US7 скоровете.  

          Единствената значима корелация между промяната в стойността на VAS болка и  

GSUS скора е илюстрирана на Фигура 25.   

 

r= .518 

p < 0.001 
 

r= .414 
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Фигура 25: Значима положителна корелация между промяната в стойността на VAS 

болка и GSUS скора при bDMARDs групата. 

 

3.3. Обобщение на резултатите от корелационния анализ между клиничните и 

сонографските параметри  

 

          Резултатите от корелационните анализи в групата на sDMARDs и на bDMARDs са 

обобщени на Таблица 16, на която могат да се проследят сходствата и различията в 

наличието и липсата на значима корелация между клиничните и сонографските индекси.  

Значимите корелации са описани по големина на коефициентите спрямо референтните 

стойности на Коен (1988) за ниска ± (0.10 – 0.29);  средна: ± (0.30 – 0.49); и висока ±(0.50 

– 0.69) корелация. Много висока корелация ± (0.70 – 1) не  се установи в нито една от 

двете групи. Липсата на значима корелация е отбелязана със знака “-“.  
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Таблица 16: Обобщение на резултатите от корелационния анализ между клиничните и 

сонографските индекси. 

 

Група 

 

Клинични 

Индекси Промяна GSUS Промяна PDUS Промяна US7 

sDMARDs Промяна 

DAS28 

Средна  - Средна  

bDMARDs Средна  Ниска Средна 

 
sDMARDs Промяна 

SDAI 

Средна  Средна Висока  

bDMARDs Средна  Средна Средна  

 
sDMARDs Промяна 

CDAI 

Средна  Средна Висока  

bDMARDs Средна  Средна Средна  

 
sDMARDs Промяна 

CRP 

-                -  -  

bDMARDs Ниска           Средна  - 

 
sDMARDs Промяна 

HAQ 

Средна  -  Средна  

bDMARDs Висока  Средна Средна  

 
sDMARDs Промяна 

VAS 

Средна                - Средна  

bDMARDs             Ниска                -                  - 

 Ниска:  ± (0.10 – 0.29); Средна: ± (0.30 – 0.49); Висока: ±(0.50 – 0.69); “ –“ =  Липсва 

значима корелация. 

 

 

4. Честота на постигната клинична ремисия и ниска болестна активност (НБА). 

Предиктори за постигане на клинична ремисия на 12-ти месец (резултати относно 

втора и трета задача). 

 

          За да се определи процентът на клинична ремисия и НБА, клиничните величини са 

прекодирани в четири категории: ремисия, ниска болестна активност, умерена 

болестна активност и висока болестна активност. На Таблица 17 може да се види 

диапазонът от стойности за всяка категория при отделните клинични индекси. Boolean 

ремисия е определена предварително и е кодирана като дихотомна величина: 1 = има 

ремисия и 0 = няма ремисия. 

 

Таблица 17: Диапазон от стойности за ремисия, ниска, умерена и висока болестна 

активност. 

 

Клиничен 

Индекс 

Ремисия Ниска 

активност 

Умерена 

активност 

Висока 

активност 

       DAS28 ≤ 2.6 >2.6   --   ≤ 3.2 >3.2 -- ≤ 5.1 >5.1 

       SDAI ≤ 3.3 >3.3   --   ≤ 11 >11 -- ≤ 26 >26 

       CDAI ≤ 2.8 >2.8   --   ≤ 10 >10 -- ≤ 22 >22 

          

 Броят пациенти и съответстващият процент на ремисия и НБА са проследени в 

три точки от време (базово ниво, 3-ти месец, 12-ти месец) за DAS28, SDAI и Boolean. За 

CDAI също са включени данни за 1-ви и 6-ти месец. Таблица 18 проследява процентното 

развитие на ремисия и НБА при двете групи пациенти.  
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          Според DAS28 на 3-ти месец, 15.3% от sDMARDs и 11% от bDMARDs  пациентите 

достигат ремисия, без значима разлика между групите, p = 0.46. На 12-ти месец, 

процентът на ремисия се увеличава при двете групи: 43.6% при sDMARDs и 49.2% при 

bDMARDs пациентите. Малката разлика не е статистически значима, p = 0.51. На 3-ти 

месец НБА по DAS28 достигат 11.5% от sDMARDs и 17.5% от bDMARDs  пациентите (p 

= 0.31), а на 12-ти месец процентът на НБА при групата sDMARDs е 20.5% и 27% при 

bDMARDs групата (p = 0.37). Малките разлики между групите не са значими.  

          Според SDAI на 3-ти месец, 2.6% от sDMARDs и 1.6% от bDMARDs пациентите 

достигат ремисия (p = 0.69). На 12-ти месец, процентът на ремисия при sDMARDs групата 

е 5.15, а при bDMARDs - 6.3% (p = 0.76). Като цяло, процентът на ремисия спрямо SDAI 

остава нисък през едногодишния период, но процентът на НБА се увеличава. На 3-ти 

месец НБА спрямо SDAI достигат 23.1% от sDMARDs и 17.5% от bDMARDs  пациентите, 

без значима разлика между групите (p = 0.42). На 12-ти месец процентът на НБА при 

групата sDMARDs нараства на 61.5%, а при bDMARDs групата достига 65.1%, но 

разликата между групите не е значима (p = 0.66). 

          Спрямо индекса CDAI, на 1-ви месец не се наблюдава ремисия. На 3-ти месец 

ремисия настъпва при 2.6% от sDMARDs групата, докато при bDMARDs групата отново 

няма пациенти в ремисия (p = 0.19). На 6-ти месец процентът при двете групи е почти 

равен: 3.8% при sDMARDs групата и 3.2% при bDMARDs (p = 0.84). На 12-ти месец 

процентът остава същият при sDMARDs групата (3.8%) и се повишава на 4.8% при 

bDMARDs пациентите, без значима разлика между групите (p = 0.68). Процентът на НБА 

спрямо CDAI нараства прогресивно през едногодишния период. На 1-ви месец, НБА 

настъпва при 3.8 % от sDMARDs групата и 1.6% от bDMARDs групата (p = 0.43). На 3-ти 

месец, 24.4% от sDMARDs пациентите са с НБА и 19% от тези в bDMARDs групата (p = 

0.44). На 6-ти месец, процентът при  sDMARDs пациентите е по-висок (43.6%) от този на 

bDMARDs групата (28.6%), но разликата не достига статистическа значимост (p = 0.7). 

На 12-ти месец, тенденцията се сменя и bDMARDs групата показва по-висок процент на 

НБА (66.7%) от sDMARDs пациентите (64.1%), но разликата не е значима (p = 0.52).  

          Booleаn ремисия на 3-ти месец достига само 1 пациент (1.6%) от bDMARDs групата, 

а на 12-ти месец - 3.8% от пациентите на sDMARDs и 4.8% от тези на bDMARDs я 

достигат, без значима разлика (p = 0.78). 
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Таблица 18: Клинична ремисия и ниска болестна активност. 

 

 

Клиничен 

Индекс 

Брой (%) 

Клинична Ремисия 

Брой (%) 

Ниска Болестна Активност 

sDMARDs      bDMARDs        p sDMARDs            bDMARDs           p 
DAS28 

3-ти месец 

12 

(15.3%) 

7 

(11%) 

 

.46 

9 

(11.5%) 

11 

(17.5%) 

 

.31 

DAS28 

12-ти месец 

34 

(43.6%) 

31 

(49.2%) 

 

.51 

16 

(20.5%) 

17 

(27%) 

 

.37 

 
SDAI 

3-ти месец 

2 

(2.6%) 

1 

(1.6%) 

 

.69 

18 

(23.1%) 

11 

(17.5%) 

 

.42 

SDAI 

12-ти месец 

4 

(5.1%) 

4 

(6.3%) 

 

.76 

48 

(61.5%) 

41 

(65.1%) 

 

.66 

 
CDAI 

1-ви месец 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

 

- 

3 

(3.8%) 

1 

(1.6%) 

 

.43 

CDAI 

3-ти месец 

2 

(2.6%) 

0 

(0%) 

 

.19 

19 

(24.4%) 

12 

(19%) 

 

.44 

CDAI 

6-ти месец 

3 

(3.8%) 

2 

(3.2%) 

 

.84 

34 

(43.6%) 

18 

(28.6%) 

 

.07 

CDAI 

12-ти месец 

3 

(3.8%) 

3 

(4.8%) 

 

.78 

50 

(64.1%) 

42 

(66.7%) 

 

.52 

 
    Booleаn 

3-ти месец 

0 

(0%) 

1 

(1.6%) 

 

.26 

   

Booleаn 

12-ти месец 

3 

(3.8%) 

3 

(4.8%) 

 

.78 

   

          Процентното разпределение на пациентите в ремисия спрямо четирите клинични 

индекса, описани по-горе, е графично илюстрирано на Фигура 26.  
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Фигура 26: Процент на клинична ремисия от базово ниво до 12-ти месец. 

 

4.1. Общ процент на пациентите, постигнали клинична ремисия или ниска 

болестна активност 

 

          Процентите с ремисия или НБА според трите клинични индекса (DAS28, SDAI и 

CDAI) са обединени в този сектор за по-цялостна представа относно ефекта от лечението 

със sDMARDs и bDMARDs средства (Таблица 19).  

          Според DAS28, на 3-ти месец, 26.8% от sDMARDs и 28.5% от bDMARDs  

пациентите достигат ремисия/НБА. Малката процентна разлика не е от статистическа 

значимост,  p = 0.82. На 12-ти месец, процентът на ремисия/НБА се увеличава  и при 

двете групи. При bDMARDs групата процентът е по-висок (76.2%) от този на sDMARDs 

групата (64.1%), но разликата не е статистически значима (p = 0.12). 

          Според SDAI, на 3-ти месец, 25.7% от sDMARDs и 19.1% от bDMARDs пациентите 

достигат ремисия/НБА, без значима разлика (p = 0.35). На 12-ти месец, процентът на 

ремисия/НБА при bDMARDs групата е по-висок (72.4%) от този на sDMARDs групата 

(66.6%), но разликата не е от статистическа значимост (p = 0.45). 

          Спрямо индекса CDAI, на 1-ви месец ремисия/НБА настъпва при 3.8% от 

sDMARDs групата и 1.6% от bDMARDs групата (p = 0.43). На 3-ти месец процентът при 

sDMARDs е по-висок (27%) от този в групата на bDMARDs (19%), но разликата не е 

статистически значима (p = 0.26).  На 6-ти месец, процентът на ремисия/НБА нараства и 

при двете групи: 47.4% при sDMARDs групата и 31.8% при  bDMARDs групата, без 

статистически значима разлика (p = 0.6). На 12-ти месец се наблюдава обратна 

тенденция, като по-висок процент на ремисия/НБА се отчита при bDMARDs групата 
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(71.5%) в сравнение с 67.9% при sDMARDs групата, но отново разликата не е значима (p 

= 0.89).  

 

 

Таблица 19: Клинична ремисия или ниска болестна активност при двете групи 

пациенти. 

 

 

Клиничен Индекс 

Брой (%) 

Клинична ремисия или Ниска Болестна Активност 

    sDMARDs                                  bDMARDs                    p 

DAS28 

Базово ниво 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

 

- 

DAS28 

3-ти месец 

21 

(26.8%) 

18 

(28.5%) 

 

.82 

DAS28 

12-ти месец 

50 

(64.1%) 

48 

(76.2%) 

 

.12 

 
SDAI 

Базово ниво 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

 

- 

SDAI 

3-ти месец 

20 

(25.7%) 

12 

(19.1%) 

 

.35 

SDAI 

12-ти месец 

52 

(66.6%) 

45 

(72.4%) 

 

.45 

 
CDAI 

Базово ниво 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

 

- 

CDAI 

1-ви месец 

3 

(3.8%) 

1 

(1.6%) 

 

.43 

CDAI 

3-ти месец 

21 

(27%) 

12 

(19%) 

 

.26 

CDAI 

6-ти месец 

37 

(47.4%) 

20 

(31.8%) 

 

.06 

CDAI 

12-ти месец 

53 

(67.9%) 

45 

(71.5%) 

 

.64 
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Обобщените проценти на ремисия или НБА са илюстрирани на Фигура 27. 

 

 
 

Фигура 27: Процент на клинична ремисия или ниска болестна активност от базово ниво 

до 12-ти месец.  

 

          Процентите на пациентите в ремисия или с НБА на 12-ти месец са обобщени на 

Фигура 28. Въпреки че не беше отчетена статистически значима разлика между групите, 

трябва да се отбележи, че при bDMARDs групата преобладава по-висок процент по трите 

клинични индекса. 

 

 
 

Фигура 28: Процент на клинична ремисия или ниска болестна активност  на 12-ти месец. 
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4.2. Предиктори за постигане на клинична ремисия 

 

          В предходния сектор бяха представени резултатите относно процента на клинична 

ремисия и НБА според четири критерия: DAS28, SDAI, CDAI и Boolean. В тази част се 

разглеждат факторите, които оказват влияние върху постигането на ремисия на 12-ти 

месец от започване на лечението. Тъй като според SDAI, CDAI и Boolean процентът на 

ремисия е много нисък (Таблица 26), предикторите за ремисия са изследвани само 

относно постигнатата ремисия по DAS28.  

          За да се предостави по-пълно разбиране на факторите, които благоприятстват 

постигането на клинична ремисия, са направени два вида анализи. Първо, пациентите с 

DAS28 ремисия и без DAS28 ремисия са съпоставени чрез т-тест за независими извадки 

по отношение на възраст, продължителност на заболяването и стойности на следните  

клинични и сонографски индекси на базово ниво: DAS28, SDAI, CDAI, GSUS скор и 

PDUS скор. За да се установи влиянието на пола, е използван тестът Хи-квадрат. След 

това е проведена бинарна логистична регресия, за да се определи кои от всички величини 

имат значима прогностична роля за постигане на ремисия. Анализите са направени за 

всяка от двете групи пациенти (sDMARDs и bDMARDs) поотделно.  

 

4.2.1. Предиктори за постигане на клинична ремисия при групата на sDMARDs 

           

Резултатите от съпоставката на sDMARDs пациенти с и без DAS28 ремисия са 

обобщени на Таблица 20. Групата без ремисия има значително по-висока средна възраст 

(62.70 години) от тази с ремисия (55.29 години), p = 0.004. Продължителността на 

заболяването е по-висока при групата без ремисия (96.27 месеца ≈ 8 години) в сравнение 

с групата с ремисия (43.85 ≈ 3.5 години). Разликата от 4.5 години е статистически 

значима, p = 0.014.  

          Клиничните индексите за болестна активност на базово ниво (DAS28, SDAI и 

CDAI) също имат по-високи стойности при групата без ремисия и разликата е 

статистически значима и при трите измерения (p = 0.001 при DAS28 и SDAI; p = 0.002 

при CDAI).  

          От сонографските индекси, GSUS скорът не показва значима разлика между 

пациентите с и без ремисия. Средната стойност на групата без ремисия е малко по-висока 

(14.59) от тази на групата с ремисия (13.11), но разликата не е статистически значима (p 

= 0.122). Статистически значима разлика (p = 0.003) между пациенти с и без ремисия се 

наблюдава относно PDUS скора, като по-висока стойност (8.56) се отчита при групата 

без ремисия в сравнение с групата с ремисия (5.76). 

          Процентът мъже, постигнали ремисия, е по-висок 53.8% от този при жените - 

41.5%, но разликата не е статистически значима,  p = 0.414. 
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Таблица 20: Съпоставителен анализ между пациенти на sDMARDs с и без DAS28 

ремисия. 

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

разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  

           

За да се определят величините, които имат определяща роля за прогнозиране на 

ремисия по DAS28, съпоставителният анализ е последван от бинарна логистична 

регресия. Този метод 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 (Ганева, 2016). В конкретния случай, зависимата величина включва 

следните две категории: 0 = пациенти без DAS28 ремисия и 1 = пациенти с DAS28 

ремисия.  

          Първоначално, в логистичната регресия са включени всички шест величини, които 

в съпоставителния анализ показаха статистически значима разлика между пациентите с 

и без DAS28 ремисия: възраст, продължителност на заболяването, клиничните 

индекси DAS28, SDAI и  CDAI на базово ниво и сонографският PDUS скор на базово ниво.  

Предпоставките за провеждане на логистичен линеен анализ са изпълнени - липсват 

анормални стойности, мултиколинеарност и сингуларност (Ганева, 2016).   

          Бинарната регресия показа, че три от шестте величини нямат статистически 

значима прогностична роля в регресионния модел: възраст (p = 0.143); SDAI базово ниво 

(p = 0.678); CDAI базово ниво (p = 0.630). Тези три  величини са изключени от 

регресионния модел и е проведен редуциран регресионен анализ, включващ трите 

измерения със значима прогностична роля: продължителност на заболяването, DAS28 

на базово ниво и PDUS скор на базово ниво. 

          Редуцираният регресионен модел е статистически значим, χ2 = 43.545, p < 0.001. 

На Таблица 30 са изнесени регресионните коефициенти (B), съответстващи на DAS28 на 

базово ниво, продължителност на заболяването и PDUS скор на базово ниво.  

 DAS28 

ремисия 

N Средна 

стойност 
 

SD т-тест 

t (df 76) 

Значимост 

p 

Възраст Няма 44 62.70 9.51  

3.00 

 

.004** Има 34 55.29 12.31 

Продължителност на 

заболяването 

Няма 44 96.27 118.7  

2.33 

 

.014* Има 34 43.85 62.68 

DAS28  

базово ниво 

Няма 44 5.66 .86  

3.55 

 

.001** Има 34 4.99 .81 

SDAI 

базово ниво 

Няма 44 36.61 11.25  

3.44 

 

.001** Има 34 28.07 10.28 

CDAI 

 базово ниво 

Няма 44 33.57 10.99  

3.19 

 

.002** Има 34 25.79 10.17 

GSUS скор 

базово ниво 

Няма 44 14.59 4.30  

1.56 

 

.122 Има 34 13.11 3.86 

PDUS скор 

базово ниво 

Няма 44 8.56 4.62  

3.012 

 

.003** Има 34 5.76 3.22 

 
 

Пол 

        % 

               Мъже                   Жени 

Хи-квадрат  

    χ2                   p 

Няма 46.2%                    58.5%  

.667 

 

.414 Има  53.8%                    41.5% 
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          Стойностите на коефициентите са статистически значими за всички независими 

величини и за константата.  Регресионният коефициент, отговарящ на DAS28 на базово 

ниво, има стойност B = -1.137 и е статистически значим,  p = 0.002. Продължителност на 

заболяването също има статистически значим регресионен коефициент, B = -0.012, p = 

0.007. Коефициентът, съответстващ на PDUS скора, e статистически значим ( p = 0.038) 

и има стойност B = -.184. Коефициентът на константата B = 7.859 e статистически значим 

(p < .001).  

          Регресионните коефициенти са включени в уравнението, отговарящо на модела за 

прогнозиране на ремисия, формулирано както следва: 

 

 

Вероятност  за ремисия 

sDMARDs пациенти 

 

=     7.859 +  (-1.137 DAS28) 

 

+ (- 0.012 продължителност    

                на заболяването) 

                                                                                                                                     

  

 

+ (-.184 DAS28) 

 

          На базата на трите значими предиктора, DAS28, продължителност на заболяването 

и PDUS скор, 86.4 % от пациентите са правилно класифицирани в групата с DAS28 

ремисия, 82.4% са правилно класифицирани в групата без DAS28 ремисия, а общият 

процент на правилно класифицирани пациенти е 84.6% (Таблица 21). 

 

Таблица 21: Регресионни коефициенти със статистическа значимост в модела за 

прогнозиране на DAS28 ремисия при пациентите на sDMARDs. 

Регресионен 

Модел 

 

        

 

 

    Предиктори 

 

 

 

 

Регресионни 

коефициенти 

B 

 

 

Значимост 

       p 

% 

правилно 

класифицирани 

пациенти с 

DAS28 

ремисия  

% 

правилно 

класифицирани 

пациенти без 

DAS28 ремисия 
  Хи-квадрат               

     χ2         p 

 

 

 

43.54 

 

 

 

 

.000** 

 

Константа 7.859 .000**  

      86.4% 

 

82.4% 

DAS28 

базово ниво 

-1.137 .002**                    Общо  

Продължителност 

на заболяването 

 

-0.012 .0007**                   

                   84.6% 

PDUS скор 

базово ниво 

 

-.184 .038* 

*Статистическa значимост при ниво на грешка alpha = .05; **Статистическа значимост при ниво на 

грешка alpha = .01. 

 

          Фигура 29 илюстрира вероятността пациент на sDMARDs да постигне ремисия 

според стойността на DAS28 на базово ниво, продължителността на заболяването и  

PDUS скора на базово ниво. Ординатната ос изобразява вероятността sDMARDs пациент 

да постигне ремисия, със стойност между 0 и 1, съответстващи на 0% и 100%. Кривата 

линия показва понижение на вероятността за ремисия с увеличаване на стойностите на 

изходния DAS28, PDUS скор и продължителността на заболяването. Например, стойност 

на DAS28 = 5, намалява вероятността за ремисия наполовина (50%). Точките са 
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отбелязани с прекъсната линия. Същото е валидно за PDUS скора – стойност на PDUS 

скор = 5, също отговаря на 50% шанс за ремисия. Продължителност на заболяването 

около 150 месеца (=12 години и половина) намалява вероятността за ремисия на около 

25%. Точките са отбелязани с прекъсната линия.  

 

 
 

Фигура 29: Бинарна линейна графика на вероятността за DAS28 ремисия в зависимост 

от  стойностите на DAS28 и PDUS скора на базово ниво и продължителността на 

заболяването. 

 

4.2.2. Предиктори за постигане на клинична ремисия при групата на bDMARDs 

 

          Резултатите от съпоставката на bDMARDs пациенти с и без DAS28 ремисия 

показват липса на статистически значими разлики относно трите демографски величини 

(Таблица 22). Групата без ремисия има малко по-висока средна възраст (60.09 години) от 

тази с ремисия (56.25 години), но разликата не е статистически значима, p = 0.156. 

Продължителността на заболяването има почти равни стойности при двете групи (p = 

0.994): без ремисия (105.12 месеца ≈ 8.5 години); с ремисия (105.29 месеца  ≈ 8.5 години). 

Процентът жени, постигнали ремисия, е по-висок (52.2%) от този на мъжете (41.2%), но 

разликата не е статистически значима, p = 0.438. 

          При индексите за болестна активност на базово ниво (DAS28, SDAI и CDAI) се 

отчитат значими разлики между двете групи пациенти, с и без ремисия. И трите индекса 

показват по-високи стойности при групата без ремисия и разликата е статистически 

значима и при трите измерения (p < 0.001 при DAS28; p = 0.002 при SDAI; p < 0.001 при 

CDAI).  
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Таблица 22: Съпоставителен анализ между пациенти на bDMARDs с и без DAS28 

ремисия.  

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

при ниво на грешка alpha = .01;  
 

          Предвид резултатите от съпоставителния анализ, в бинарната логистична регрeсия 

са включени трите клинични индекса, които показват значими разлики между пациенти 

с и без ремисия (DAS28, SDAI и CDAI) на базово ниво и сонографският скор PDUS на 

базово ниво. Предпоставките за провеждане на логистичен линеен анализ са изпълнени 

- липсват анормални стойности, мултиколинеарност и сингуларност.  

          Спрямо резултатите от бинарната регресия, индексите SDAI и CDAI нямат значима 

роля за прогнозиране на DAS28 ремисия (p = 0.126; p = 0.103). Съставен е редуциран 

модел, включващ DAS28 и PDUS скора, двата показателя със статистически значима 

прогностична функция. Новият модел е статистически значим, χ2 = 24.48, p < 0.001 

(Таблица 31). Регресионният коефициент, отговарящ на DAS28, e статистически значим 

(p <  0.001) и има стойност B = -1.1548. Регресионният коефициент, съответстващ на 

PDUS скора, също е статистически значим: B = -.174,  p = 0.035. Константата има 

коефициент B = 9.68, със статистическа значимост, p < .001. Стойности на регресионните 

коефициенти са включени в уравнението, прогнозиращо DAS28 ремисия при групата на 

bDMARDs: 

 

          На базата на двата предиктора (DAS28 и PDUS скор), 78.1 % от пациентите са 

правилно класифицирани в групата с DAS28 ремисия, 77.4% са правилно класифицирани 

 DAS28 

ремисия 

N Средна 

стойност 
 

SD т-тест 

t (df 61) 

Значимост 

p 

Възраст Няма 32 60.09 9.88  

1.473 

 

.156 Има 31 56.25 11.27 

Продължителност на 

заболяването 

Няма 32 105.12 61.05  

-.007 

 

.994 Има 31 105.29 72.31 

DAS28 

базово ниво 

Няма 32 5.88 .70  

3.74 

 

.000** Има 31 5.07 .97 

SDAI 

базово ниво 

Няма 32 39.67 10.53  

3.52 

 

.001** Има 31 29.54 12.17 

CDAI 

базово ниво 

Няма 32 37.09 10.92  

2.25 

 

.023* Има 31 31.78 9.52 

GSUS скор 

базово ниво 

Няма 32 14.62 4.37  

.841 

 

.404 Има 31 13.77 3.60 

PDUS скор 

базово ниво 

Няма 32 8.75 4.84  

2.80 

 

.006** Има 31 6.06 3.18 

 
 

Пол 

        % 

               Мъже                   Жени 

Хи-квадрат  

    χ2                   p 

Няма 58.8%                    47.8%  

.601 

 

.438 Има  41.2%                    52.2% 

 

Вероятност  за DAS28 ремисия       

bDMARDs пациенти 

 

=   9.68     +  (-1.548 DAS28) 

 

         

                                                                                                                             

  

 

+ (-.171 PDUS) 
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в групата без DAS28 ремисия, а общият процент на правилно класифицирани пациенти 

е 77.8% (Таблица 23). 

 

Таблица 23: Регресионни коефициенти със статистическа значимост в модела за 

прогнозиране на DAS28 ремисия при пациентите на bDMARDs. 

Регресионен 

Модел 

        

 

 

   

Предиктори 

 

 

 

 

Регресионни 

коефициенти 

B 

 

 

 

Значимост 

       p 

% 

правилно 

класифицирани 

пациенти с 

DAS28 

ремисия  

% 

правилно 

класифицирани 

пациенти без 

DAS28 

ремисия 

Хи-квадрат        

χ2         p 

 

 

28.48 

 

 

 

.000** 

 

Константа 9.680 .000**  

      78.1% 

 

 77.4% 

DAS28 

базово ниво 

      -1.548     .000**                      Общо  

PDUS скор 

базово ниво 

 

       -.174     .035*                       77.8% 

*Статистическa значимост при ниво на грешка alpha = .05; **Статистическа значимост при ниво на 

грешка alpha = .01. 

 

          Фигура 30 илюстрира вероятността пациент на bDMARDs да постигне ремисия 

спрямо  стойностите на DAS28 и PDUS скора на базово ниво. И на двете графики, 

кривата линия показва понижение на вероятността за постигане на ремисия с 

увеличаване на стойностите на DAS28 и PDUS скора на базово ниво. Както и при 

sDMARDs групата, стойност на DAS28 = 5 намалява вероятността за ремисия наполовина 

(50%). Стойности на PDUS скора около 7 също намаляват вероятността за ремисия на 

50%. Съответните точки са маркирани с прекъсната линия на графиките. Обратно, по-

ниски стойности се асоциират с по-висока вероятност за ремисия.  
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Фигура 30: Бинарна линейна графика на вероятността за DAS28 ремисия в зависимост 

от  стойността на DAS28 и PDUS скора на базово ниво. 

 

4.2.3. Обобщение на резултатите относно предикторите за постигане на DAS28 

ремисия 

 

          Двете групи пациенти, на sDMARDs и bDMARDs, показват сходства и различия 

относно предикторите за DAS28 ремисия. И при двете групи, колкото по-високи са 

стойностите на DAS28 на базово ниво, толкова по-малка става вероятността за постигане 

на DAS28 ремисия на 12-ти месец, и обратно. И при двете групи, PDUS скорът също има 

значима прогностична роля. По-ниски стойности на PDUS скора на базово ниво се 

асоциират с по-голяма вероятност за ремисия, а с увеличаване на стойностите 

вероятността намалява.  

          При групата на sDMARDs, трети предиктор за ремисия е продължителността на 

заболяването. Пациенти с новооткрито заболяване или кратка продължителност на 

артрита имат по-голяма вероятност да постигнат ремисия. С увеличаване на 

продължителността на заболяването, намалява вероятността за постигане на ремисия.   

Трябва да се отбележи, че продължителността на заболяването не е предиктор за ремисия 

при bDMARDs групата.  

          На базата на гореописаните предиктори, акуратността на класификация на 

пациентите в групите с и без ремисия е 84.6% при пациентите на sDMARDs и 77.8 % при 

тези на bDMARDs.  
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5. Сонографска Ремисия (резултати относно втора и трета задача). 

 

          Сонографската ремисия е проследена относно скоровете на GSUS и PDUS на 1-ви, 

3-ти, 6-ти и на 12-ти месец. Ремисията е отчетена в брой и процент на пациентите със 

стойности на PDUS = 0 в петте точки от време.  Двете групи пациенти са съпоставени 

чрез теста Хи-квадрат за установяване на значими разлики по отношение на 

сонографската ремисия.  

          Според GSUS скора (GSUS скор =0) не се отчита ремисия на 1-ви, 3-ти, 6-ти и 12-

ти месец и при двете групи пациенти, затова Таблица 24 съдържа само резултатите за 

PDUS ремисия (PDUS скор =0). Относно PDUS скора, на 1-ви месец няма пациенти в 

ремисия и при двете групи. На 3-ти месец, при 3-ма пациенти от sDMARDs групата (3.8%) 

и при 3-ма от bDMARDs групата (4.8%) се наблюдава PDUS ремисия (p = 0.77). На 6-ти 

месец процентът на ремисия, постигнат на 3-ти месец, се запазва и при двете групи. На 

12-ти месец броят на пациентите с PDUS ремисия се увеличава на 9 и при двете групи. 

Ремисия на 12-ти месец се наблюдава при 11.5% от  пациентите в sDMARDs групата и 

при 14.3% от тези в bDMARDs групата (p = 0.62). 

 

 

 

Таблица 24: PDUS ремисия при двете групи пациенти. 

 

 

Индекс 

Брой (%) 

PDUS Ремисия 

sDMARDs                          bDMARDs                    p 

PDUS 

1-ви месец 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

 

- 

PDUS 

3-ти месец 

3 

(3.8%) 

3 

(4.8%) 

 

.77 

PDUS 

6-ти месец 

3 

(3.8%) 

3 

(4.8%) 

 

.77 

PDUS 

12-ти месец 

9 

(11.5%) 

9 

(14.3%) 

 

.62 
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Таблица 25: Честота на клинична и сонографска ремисия. 

 

Клинични 

индекси 

                                        Клинична ремисия 

sDMARDs bDMARDs χ 2  p 

 

DAS28 

    12 месец 

 

34 

(43.6%) 

 

31 

(49.2%) 

 

 

0.437 

 

 

.51 

SDAI 

     12 месец 

4 

(5.1%) 

4 

(6.3%) 

 

0.094 

 

.76 

CDAI 

12 месец 

3 

(3.8%) 

3 

(4.8%) 

 

0.085 

 

.77 

Booleаn 

    12 месец 

3 

(3.8%) 

3 

(4.8%) 

 

0.085 

 

.77 

 

Време на 

отчитане 

                            

                                      Сонографска ремисия 

 

PDUS 

3 месец 

3 

(3.8%) 

3 

(4.8%) 

 

0.085 

 

.77 

PDUS 

6 месец 

3 

(3.8%) 

3 

(4.8%) 

 

0.085 

 

.77 

PDUS 

12 месец 

9 

(11.5%) 

9 

(14.3%) 

 

0.244 

 

.62 

 

 

 

 

5.1. Процент на пациентите с клинична ремисия и PDUS ремисия 

 

          В този сектор са обобщени резултатите относно клинична и PDUS сонографска 

ремисия на 12-ти месец. Целта е да се определи процентът пациенти с клинична ремисия 

по индексите DAS28, SDAI, CDAI, при които се отчита и PDUS ремисия. Резултатите са 

представени за двете групи поотделно и за цялата извадка от пациенти с РА.  

          В групата на sDMARDs, 34 пациента достигат DAS28 ремисия. От тях 8 (23%) имат 

също  и PDUS ремисия. Останалите 26 (77%) са с DAS28 ремисия, но не достигат PDUS 

ремисия. Четирима пациента постигат SDAI ремисия и при всички (100%) се отчита 

също и PDUS ремисия. Трима пациента са със CDAI ремисия и при всички (100%) е 

налице и PDUS ремисия. Boolean ремисия се постига от трима пациента и всички (100%)  

имат и PDUS ремисия (Фигура 31).  

 



62 
 

 
 

Фигура 31: Процент от пациентите на sDMARDs с клинична и PDUS ремисия.  

 

          В bDMARDs групата, DAS28 ремисия се отчита при 31 пациента. От тях 9 (29%) 

достигат PDUS ремисия, а останалите 22 (71%) са с DAS28 ремисия, но нямат PDUS 

ремисия. По индекса SDAI ремисия се отчита при 4 пациента и всички (100%) постигат 

PDUS ремисия.  CDAI ремисия се отчита при 3 пациента и при всички (100%) е налице 

и PDUS ремисия. Boolean ремисия се постига от 3 пациента и всички (100%) имат и PDUS 

ремисия (Фигура 32). 

 
 

Фигура 32: Процент от пациентите на bDMARDs с клинична и PDUS ремисия. 

 

          Като цяло, без значение вида на терапията, 65 пациента (46%) с РА достигат DAS28 

ремисия на 12-ти месец. При 17 (26%) от тях съществува и PDUS ремисия. Останалите 

48 (74%)  имат DAS28 ремисия, но нямат PDUS ремисия. SDAI ремисия се отчита при 8 

пациента и всички (100%) постигат PDUS ремисия. CDAI ремисия се постига от 6 

пациента и при всички (100%) е налице и PDUS ремисия. Boolean ремисия се наблюдава 

при 6 пациента и всички (100%) достигат и PDUS ремисия (Фигура 33). 
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Фигура 33: Процент от всички пациенти с РА с клинична и PDUS ремисия.  

  

          На базата на резултатите, представени в този сектор, се очертават следните 

тенденции, които са валидни за sDMARDs и bDMARDs групите, както и за цялата извадка 

от пациенти с РА: 

o Процентът на пациентите с DAS28 ремисия и PDUS ремисия е както следва: 23% 

в sDMARDs групата, 29% в bDMАRDs групата и 26% в цялата извадка от 

пациенти с РА. Респективно, останалите 77%, 71% и 74% пациента с DAS28 

ремисия нямат PDUS ремисия. Това се дължи на факта, че DAS28 ремисия се 

постига от по-висок процент пациенти в сравнение с PDUS ремисия. 

o Всички пациенти със SDAI, CDAI и Boolean ремисия достигат също PDUS 

ремисия при двете групи пациенти и в цялата извадка. Този резултат може да се 

обясни с факта, че процентът на PD ремисия е по-висок от процента на 

пациентите със SDAI, CDAI и  Boolean ремисия.  

 

5.2. Връзка на PDUS ремисия с демографски, клинични и сонографски измерения на 

базово ниво 

 

          В този сектор са представени резултати относно връзката между демографски, 

клинични и сонографски измерения на базово ниво и сонографска ремисия на PDUS на 

12-ти месец. За целта на анализа е използван корелационният тест на Спирмън (Spearman 

Rho), тъй като поне една от всички величини (PDUS) е кодирана по дихотомна скала (1 

= ремисия; 0 = липса на ремисия). Корелационният анализ е проведен между PDUS 

ремисия и следните величини за пациентите от sDMARDs и bDMARDs групите: 

o Демографски: продължителност на заболяването; 

o Клинични: CRP, HAQ, DAS28, SDAI и CDAI на базово ниво; 

o Сонографски: скор на GS синовит, скор на PD синовит,  скор на GS теносиновит 

и скор на PD теносиновит на базово ниво.  
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          В sDMARDs групата се отчитат 6 статистически значими корелации от общо 10 

(Таблица 26). Трябва да се отбележи, че всички значими корелационни коефициенти 

имат отрицателни стойности, което означава, че по-високи стойности по измеренията се 

свързват с по-малка вероятност за ремисия на PDUS.  

          Продължителността на заболяването показва значима корелация с PDUS ремисия 

от средна големина (rs= -.368, p = 0.001). Пациенти с по-голяма продължителност на 

заболяването имат по-малък шанс за PDUS ремисия. 

          От 5-те клинични индекса, при три се отчита значима корелация. Между DAS28 на 

базово ниво и PDUS ремисия съществува значима корелация от средна величина (rs= -

.391, p < 0.001). По-високи стойности на DAS28 на базово ниво се свързват с по-малка 

вероятност за PDUS ремисия.  Корелацията между SDAI на базово ниво и PDUS ремисия 

също е значима, но корелационният коефициент е в диапазона за ниска корелация  (rs= -

.260, p = 0.021). При пациенти с по-високи стойности на SDAI на базово ниво се 

предвижда по-малка вероятност за PDUS ремисия. Сходна връзка съществува между 

CDAI на базово ниво и PDUS ремисия. Корелацията е с ниска стойност, но е 

статистически значима (rs= -.247, p = 0.029).  

          Между HAQ скора на базово ниво и PDUS ремисия не се установява значима 

корелация (p = 0.792). Значима връзка също липсва между стойността на CRP на базово 

ниво и PDUS ремисия (p = 0.306). 

          Относно сонографските показатели, значима връзка съществува между скора на 

PD синовит и PDUS ремисия от средна големина  (rs= -.381, p < 0.001). Връзката между 

скора на PD теносиновит и PDUS ремисия също е значима, но е от ниска големина (rs= -

.215, p = 0.049). И при двете величини, по-високи стойности се свързват с по-малка 

вероятност за постигане на PDUS ремисия. От друга страна, между скора на GS синовит 

и теносиновит и PDUS ремисия не се отчита значима корелация.  

 

Таблица 26: Резултати относно връзката между демографски, клинични и сонографски 

данни на базово ниво и ремисия на PDUS на 12-ти месец при  пациентите на sDMARDs.  

 

*Статистическa значимост при ниво на грешка alpha = .05;**Статистическа значимост при ниво на 

грешка alpha = .01; N пациенти = 78 при всички величини; Референтнии стойности за нивото на 

корелация: Ниска:  ± (0.10 – 0.29); Средна: ± (0.30 – 0.49); Висока: ±(0.50 – 0.69); Много висока ± (0.70 

– 1). 

 

          Връзката между демографски, клинични и сонографски индекси на базово ниво и 

PDUS ремисия на 12-ти месец е илюстрирана на Фигура 34. Вижда се, че при пациентите 

Величини Коефициент на Спирмън 

(rs   ) 

Значимост 

(p) 

1. Продължителност на 

заболяването 

-.368 .001** 

 
2. DAS28 -.391 .000** 

3. SDAI -.260 .021* 

4. CDAI -.247 .029* 

5. HAQ -.030 .792 

6. CRP -.117 .306 

 
7. GS синовит -.117 .120 

8. PD синовит -.381 .000** 

9. GS теносиновит .008 .948 

10. PD теносиновит -.215 .049* 
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без PDUS ремисия, стойностите по всички измерения са по-високи от тези при 

пациентите с PDUS ремисия.  
 

 

 

 

 
 

Фигура 34: Връзка между демографски, клинични и сонографски показатели на базово 

ниво и PDUS ремисия при пациентите на sDMARDs.  
 

          В   bDMARDs групата се наблюдават 6 статистически значими корелации от общо 

10 (Таблица 27). Както и при sDMARDs групата, всички значими корелационни 

коефициенти имат отрицателни стойности, което означава, че по-високи стойности по 

измеренията се свързват с по-малка вероятност за ремисия  на PDUS.  

Продължителността на заболяването при bDMARDs групата не показва значима 

корелация с PDUS ремисия. Този резултат е различен от sDMARDs групата, където 

между продължителност на заболяването и PDUS ремисия се установи значима 

корелация.   

          Четири от 5-те клинични индекса показват значима корелация с PDUS ремисия.  

Между DAS28 на базово ниво и PDUS ремисия съществува значима корелация от средна 

величина (rs= -.389, p < 0.001). По-високи стойности на DAS28 на базово ниво се свързват 

с по-малка вероятност за PDUS ремисия. Между SDAI на базово ниво и PDUS ремисия  

също се установява значима корелация, но корелационният коефициент е в диапазона за 

ниска корелация  (rs= -.286, p = 0.023). По-високи стойности на SDAI на базово ниво се 

асоциират с по-малка вероятност за PDUS ремисия. Подобна връзка съществува между 

CDAI на базово ниво и PDUS ремисия. Корелацията е с ниска стойност, но е 

статистически значима (rs= -.275, p = 0.029).  За разлика от sDMARDs групата, HAQ скорът 

на базово ниво показва значима връзка с PDUS ремисия. Корелационният коефициент е 

от ниска величина (rs= -.276, p = 0.029), но може да се направи предположение, че 

пациенти с по-високи стойности на HAQ имат по-малък шанс за PDUS ремисия. 

Единствено не се наблюдава значима връзка (p = 0.155) между CRP на базово ниво и  
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PDUS ремисия на 12-ти месец. Всички останали клинични индекси имат значима връзка 

с PDUS ремисия, като по-високи стойности се свързват с по-малка вероятност за 

постигане на PDUS ремисия.  

          При сонографските показатели, значима връзка съществува между скора на PD 

синовит и PDUS ремисия от средна големина  (rs= -.350, p < 0.001). Между скора на PD 

теносиновит и PDUS ремисия също се отчита значима корелация, но е от ниска големина 

(rs= -.247, p = 0.048). И при двете величини, по-високи стойности се свързват с по-малка 

вероятност за PDUS ремисия. Подобно на sDMARDs групата, при bDMARDs групата не 

се отчита значима корелация между скора на GS синовит и теносиновит и PDUS ремисия. 

 

Таблица 27: Резултати относно връзката между демографски, клинични и сонографски 

данни на базово ниво и ремисия на PDUS на 12-ти месец при пациентите на bDMARDs. 

 

*Статистическa значимост при ниво на грешка alpha = .05; **Статистическа значимост при ниво на 

грешка alpha = .01; N пациенти = 63 при всички величини; Референтнии стойности за нивото на 

корелация: Ниска:  ± (0.10 – 0.29); Средна: ± (0.30 – 0.49); Висока: ±(0.50 – 0.69); Много висока ± (0.70 

– 1). 

 

          Връзката между клинични и сонографски показатели на базово ниво и PDUS 

ремисия на 12-ти месец може да се проследи на Фигура 35. Очертава се ясна тенденция, 

при която по-високи стойности  по всички измерения се наблюдават при пациентите без 

PDUS ремисия  и по-ниски – при пациентите с PDUS ремисия. 

Величини Коефициент на Спирмън 

(rs   ) 

Значимост 

(p) 

1. Продължителност 

на заболяването  

-.009 .946 

a.  
2. DAS28 -.389 .000** 

3. SDAI -.286 .023* 

4. CDAI -.275 .029* 

5. HAQ -.276 .029* 

6. CRP -.181 .155 

 
7. GS синовит -.112 .138 

8. PD синовит -.350 .001** 

9. GS теносиновит -.175 .169 

10. PD теносиновит -.247 .048* 
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Фигура 35: Връзка между клинични и сонографски показатели на базово ниво и PDUS 

ремисия при пациентите на bDMARDs. 
 

 

 

5.3. Обобщение на резултатите относно връзката на PDUS ремисия с демографски, 

клинични и сонографски измерения на базово ниво  
 

          Резултатите относно връзката на PDUS ремисия с демографски, клинични и 

сонографски измерения на базово ниво при двете групи пациенти са обобщени на 

Таблица 28.  И при двете групи най-висока степен на корелация (средна) се установява 

между DAS28  и  PDUS ремисия  и скора на PD синовит и PDUS ремисия. И при двете 

групи се установяват ниски корелации между PDUS ремисия и индексите SDAI, CDAI и 

скора на PD теносиновит на базово ниво. И при двете групи липсва значима корелация 

между PDUS ремисия и CRP, скора на GS синовит и GS теносиновит на базово ниво.  

          Двете групи се различават относно корелацията на PDUS ремисия с 

продължителност на заболяването, като се установи средна корелация с PDUS ремисия 

при sDMАRDs пациентите, и липса на значима корелация при bDMARDs пациентите. 

Трябва да се отбележи, че средните стойности на продължителност на заболяването са 

сходни при пациентите с и без PDUS ремисия. Продължителност на заболяването има 

средна стойност от 106.80 месеца (≈ 9 години) при bDMARDs пациентите без PDUS 

ремисия и стойност 95.55 месеца (≈ 8 години) при bDMARDs пациентите с PDUS 

ремисия. 

          Другата разлика между sDMARDs и bDMARDs групите е, че HAQ скорът на базово 

ниво показва ниска корелация с PDUS ремисия при bDMARDs групата и липса на 

значима корелация при групата  на sDMARDs. 
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Таблица 28: Обобщение на връзката на PDUS ремисия с демографски, клинични и 

сонографски измерения на базово ниво при двете групи пациенти.  

 

Ниска:  ± (0.10 – 0.29); Средна: ± (0.30 – 0.49); “ –“ =  Липсва значима корелация. 

 

6. Предиктори за възникване на ерозии след една година (резултати относно 

четвърта задача) 

 

          В точка 2.3 беше отчетено значимо увеличение на броя на ерозиите между базово 

ниво и 12-ти месец и при двете групи, включващи пациенти на лечение със sDMARDs и  

с bDMARDs.  

          За да се определят клиничните и сонографските предиктори за възникване на 

ерозии,  е проведен  множествен регресионен анализ между зависимата величина 

(промяна в броя на ерозиите между базово ниво и 12-ти месец) и предполагаемите 

предиктори, включващи следните клинични измерения на базово ниво: DAS28, SDAI, 

CDAI, CRP, HAQ, положителен RF/CCP; както и следните сонографски скорове на 

базово ниво: скорове на GS синовит, PD синовит, GS теносиновит, PD теносиновит, 

GSUS, PDUS и US7.  

          Всички предикторни величини са включени в първоначалното регресионно 

уравнение и е използван методът Backward (Обратен), за да се определят предикторите, 

които имат значима прогностична роля. Регресионният анализ е проведен за всяка от 

двете групи пациенти. 

 

6.1. Предиктори за възникване на ерозии в групата на sDMARDs 

          

 При групата на sDMARDs, преди провеждане на множествения регресионен 

анализ е проведен тест за колинеарност (collinearity diagnostics) между независимите 

величини, за да се установи дали има корелации близки до -1 или +1. Когато се установят 

такива корелации, това означава, че една величина е линейна функция от друга и, за да 

се проведе регресионният анализ, едната от двете величини трябва да бъде изключена 

(Ганева, 2016). 

          В конкретния случай се установи колинеарност между следните клинични 

индекси: DAS28 и SDAI, r = 0.966; DAS28 и CDAI, r = 0.941 (Таблица 29). Тъй като 

DAS28 показа най-висока корелация с промяната в скора на ерозиите, този индекс е 

включен в регресионния модел, а SDAI и CDAI са изключени.  

Величини sDMARDs 
 

bDMARDs 

1. Продължителност 

на заболяването 

средна - 

a.  
2. DAS28 средна средна 

3. SDAI ниска ниска 

4. CDAI ниска ниска 

5. HAQ - ниска 

6. CRP - - 

 
7. GS синовит - – 

8. PD синовит средна средна 

9. GS теносиновит - - 

10. PD теносиновит ниска ниска 
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Таблица 29: Диагностичен тест за колинеарност между клиничните индекси при 

sDMARDs групата. 

 

Тест 

 

Величина Статистики CRP RF/CCP HAQ SDAI CDAI 

 

Пирсън 

 

DAS28V0 

Корелационен 

коефициент 

.438 .202 .390 .966 .914 

Значимост (p) .000* .076 .000* .000* .000* 

Брой N 78 78 78 78 78 
*Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01. 

 

          Аналогичен диагностичен тест за колинеарност е проведен между сонографските 

индекси. Величините, които показват колинеарност, са обобщени на Таблица 18. 

Сонографските скорове на теносиновит (GS и PD) и ерозии не са включени в Таблица 

30, тъй като те не показват колинеарност с останалите индекси. Диагностичният тест 

показва следните корелации, близки до 1: скор на GS синовит – GSUS скор: r = 0.939; 

скор на PD синовит – PDUS скор: r = 0.958; скор на PD синовит – US7 скор: r = 0.926: 

GSUS скор – US7 скор: r  = 0.946; PDUS скор – US7 скор: r = 0.941. Предвид установената 

колинераност, сборните скорове на GSUS, PDUS и US7 са изключени от регресионния 

модел, тъй като те обединяват останалите сонографски индекси и по този начин оказват 

замъгляващ ефект върху резултатите.  

 

Таблица 30: Диагностичен тест за колинеарност между сонографските индекси при 

sDMARDs групата. 

 
 

Скорове 

 

Статистики 

GS 

Синовит 

PD 

синовит 

GSUS PDUS US7 

GS 

синовит 

Коефициент 1 .651 .939 .674 .846 

Значимост (p)  .000* .000* .000* .000* 

PD 

синовит 

Коефициент .651 1 .742 .958 .926 

Значимост (p) .000*  .000* .000* .000* 

GSUS Коефициент .939 .742 1 .728 .946 

Значимост (p) .000* .000*  .000* .000* 

PDUS Коефициент .674 .958 .728 1 .941 

Значимост (p) .000* .000* .000*  .000* 

*Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01; N пациенти = 78 при всички корелационни 

анализи. 

 

След изключване на индексите с висока линейна зависимост помежду си, е 

проведен регресионен анализ по метода Backward (Обратен), включващ следните 

величини:  

 

Променлива Величина:  Промяна в средната стойност на скора на ерозиите 

между базово ниво и 12-ти месец при sDMARDs 

групата 

 

Прогнозиращи Величини: Клинични – DAS28, CRP, RF/CCP, HAQ 

 Сонографски – скорове на GS синовит,  PD синовит,                                    

GS теносиновит, PD теносиновит, Ерозии 
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 Резултатите от първия регресионен анализ показват, че следните показатели 

нямат значима прогностична функция: CRP (p = 0.910), RF/CCP (p = 0.858), DAS28 (p = 

0.502). От сонографските индекси незначима прогностична функция се установи при: 

скора на PD синовит (p = 0.689), скора на GS теносиновит (p = 0.962), скора на PD 

теносиновит (p = 0.353) и скора на ерозии (p = 0.527). Впоследствие, всички показатели 

с незначима прогностична роля са изключени от регресионното уравнение и е построено 

ново уравнение, включващо двата показателя със значима функция както следва:  

 

 

 

 

 

         

  Целта е да се намерят стойностите на константата и регресионните коефициенти, 

с които да се допълни уравнението. Преди да се тълкуват резултатите от регресионния 

анализ е разгледано нормалното разпределение на остатъчните величини при 

променливата величина Промяна на скора на Ерозиите, чрез хистограма и линейна 

графика (Фигура 36). И двете графики показват нормално разпределение на остатъчните 

величини. Формата на хистограмата е много близка до тази на нормалната дисперсия, а 

линейната графика на остатъчните величини съвпада с диагоналната права линия. 

Според Ганева (2016), нормалното разпределение е важна предпоставка за валидността 

на регресионния анализ.  

 
 

Фигура 36: Графики за нормалното разпределение на остатъчните величини за промяна 

в скора на ерозиите при sDMARDs групата. И двете графики показват, че условието за 

нормално разпределение е спазено. 

 

          След като и двете предпоставки са изпълнени, резултатите от регресионния модел 

могат да бъдат считани за валидни. От Таблица 31 се вижда, че регресионният модел, 

Промяна в ерозии = константа + (регресионен коефициент)GSсиновит + (регресионен 

коефициент)HAQ,  е статистически значим, p < 0.001, с коефициент на детерминация R2 

Промяна Ерозии = константа + (регресионен коефициент)GS синовит + (регресионен  

                                   коефициент)HAQ 
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= 46.2%  и близка коригирана стойност Adjusted R2 = 44.8%. Според Kirk (1995), близките 

стойности на R2 и  Adjusted R2 са доказателство за стабилността на модела. По-конкретно, 

те показват, че промяната в скора на ерозиите може да бъде прогнозирана на базата на  

скора на GS синовит и HAQ скора с акуратност между 45%  и 46%. 

          Поотделно, двата индекса също са значими и имат прогностична роля,  p < 0.001. 

Скорът на GS синовит има коефициент на детерминация R2 = 34.50% и коригирана 

стойност Adjusted R2 = 33.40%. Това означава, че самостоятелно този индекс може да 

прогнозира между 33.40%-34.50% от промяната в скора на ерозиите.  

          Коефициентът на детерминация, съответстващ на HAQ скора, е по-нисък, R2 = 

24.50%, с коригирана стойност Adjusted R2 = 23.50%. Промяната в скора на ерозиите може 

да бъде прогнозирана с 23.50%-24.50% акуратност на базата на стойността на HAQ скора. 

 

Таблица 31:  Резултати от регресионния анализ с променлива величина промяна в 

ерозиите  при sDMARDs групата. 

 

 

Величини 

F 

Статистика 

Степени 

Свобода 

(df) 

 

Значимост 

(p) 

Коефициент 

на 

детерминация 

(R-square) 

Коригиран 

коефициент на 

детерминация 

(Adjusted R-

square) 

Регресионен 

Модел 

32.264   2-75    

    .000* 

 

       46.25% 

 

44.81% 

GS синовит 30.38  1-75  

.000* 

           

       34.50% 

 

33.40% 

HAQ 16.66  1-75  

.000* 

       

       24.50% 

 

        23.50% 
 Независими величини в регресионния модел: скор на GS синовит, HAQ скор; *Статистическа 

значимост при ниво на грешка alpha = .01.  

           

За да се уточнят стойностите на регресионното уравнение, са изчислени 

регресионните коефициенти, съответстващи на независимите величини скор на GS 

синовит и HAQ скор. Регресионните коефициенти са дадени на Таблица 32. Стойностите 

на нестандартизираните коефициенти са статистически значими за двете независими 

величини: скор на GS синовит (B = 0.08): p < 0.001; HAQ скор (B = 0.343): p < 0.001.  

Нестандартизираният коефициент на константата също е значим: B = -0.945, p < 0.001. 

На тази база може да се уточни регресионното уравнение както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Промяна в Ерозии =  -0.945 + 0.08 GS синовит + 0.343 HAQ 
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Таблица 32: Регресионни коефициенти със статистическа значимост при sDMARDs             

групата. 

 

Регресионен 

модел 

Нестандартизирани 

коефициенти 

B 

Стандартна 

грешка 

Стандартизирани 

коефициенти 

B 

     т-

статистика 

(t-value) 

Значимост 

(p) 

Константа -0.945 0.197  -4.802 .000* 

GS синовит 0.08 0.015 0.486 5.51 .000* 

HAQ 0.343 0.084 0.360 4.081 .000* 
Променлива величина: Промяна в скора на ерозиите; Постоянни величини: скор на GS синовит 

и HAQ скор. *Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01. 
 

          В обобщение, при групата на sDMARDs се очертават два значими предиктора за 

увеличение на броя на ерозиите между базово ниво и 12-ти месец. Те включват 

сонографския скор за синовит на GS и HAQ скора. Прогностичната способност на GS 

синовит е по-голяма от тази на HAQ скора. Въз основа на това може да се направи 

прогноза, че при пациенти със завишени стойности на скоровете на GS синовит и HAQ 

на базово ниво, се очаква увеличение в броя на ерозиите на 12-ти месец. Останалите 

клинични и сонографски индекси нямат значима прогностична роля. 

 

 

6.2. Предиктори за възникване на ерозии в групата на bDMARDs 

         

  При групата на bDMARDs, регресионният анализ е проведен аналогично на 

групата на sDMARDs. Тестът за колинеарност (collinearity diagnostics) между 

независимите клинични индекси показа висока корелация между следните клинични 

индекси: DAS28 и SDAI, r = 0.963; DAS28 и CDAI, r = 0.934 (Таблица 33). Поради това, 

че DAS28 показа най-висока корелация с промяната в скора на ерозиите, той е включен 

в регресиония модел, а SDAI и CDAI са изключени от анализа.  

 

Таблица 33: Диагностичен тест за колинеарност между клиничните индекси при 

bDMARDs групата.  

 

Тест 

 

Величина Статистики CRP RF/CCP HAQ SDAI CDAI 

 

Пирсън 

 

DAS28V0 

Корелационен 

коефициент 

.390 .017 .383 .963 .934 

Значимост (p) .002* .894 .002* .000* .000* 

Брой N 63 63 63 63 63 
*Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01. 

 
          Диагностичният тест за колинеарност между сонографските индекси (Таблица 34) 

показва следните корелации, близки до 1: скор на GS синовит – GSUS скор: r = 0.974; 

скор на GS синовит – US7 скор: r = 0.945; скор на PD синовит – PDUS скор: r = 0.952; 

GSUS скор – US7 скор: r  = 0.934; PDUS скор – US7 скор: r = 0.928. Поради установената 

колинеарност, сборните скорове GSUS, PDUS и US7 са изключени от регресионния 

модел, тъй като те обединяват останалите сонографски индекси.  
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Таблица 34: Диагностичен тест за колинеарност между сонографските скорове при 

bDMARDs групата. 

 
 

Скорове 

 

Статистики 

GS 

синовит 

PD 

синовит 

GSUS PDUS US7 

GS 

синовит 

Коефициент 1 .720 .974 .703 .945 

Значимост (p)  .000* .000* .000* .000* 

PD 

синовит 

Коефициент .720 1 .742 .952 .888 

Значимост (p) .000*  .000* .000* .000** 

GSUS Коефициент .974 .742 1 .749 .934 

Значимост (p) .000* .000*  .000 .000* 

PDUS Коефициент .703 .952 .749 1 .928 

Значимост (p) .000* .000* .000*  .000* 

*Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01; N пациенти = 63 при всички корелационни 

анализи. Сонографските скорове на теносиновит (GS и PD) и ерозии не са включени в Таблица 19, 

тъй като те не показват колинеарност с останалите индекси. 

  

Предвид установената колинеарност, в регресионния анализ по метода Backward 

(Обратен) са включени следните величини:  

 

Променлива Величина:  Промяна в средната стойност на скора на ерозиите 

между базово ниво и 12-ти месец при bDMARDs 

групата 

 

Прогнозиращи Величини: Клинични – DAS28, CRP, RF/CCP, HAQ 

 Сонографски – скорове на GS синовит, PD синовит,                                    

GS теносиновит, PD теносиновит, Ерозии 

 

 

          Резултатите от гореописания регресионен модел показват, че следните клинични 

показатели нямат значима прогностична функция: CRP (p = 0.997), RF/CCP (p = 0.279) и 

HAQ скор (p = 0.477). От сонографските скорове незначима прогностична роля се 

установи при: скора на PD синовит (p = 0.782), GS теносиновит (p = 0.693), PD 

теносиновит (p = 0.983) и ерозии (p = 0.515).   

          След изключване на индексите с незначима прогностична роля от регресионното 

уравнение, е съставен нов регресионен модел, който, както този на sDMARDs групата, 

съдържа същия сонографски предиктор (скор на GS синовит), но различен клиничен 

предиктор (DAS28). Регресионното уравнение е формулирано както следва:  

 

 

 

 

  

 

          Предпоставката за нормално разпределение на остатъчните величини при 

променливата величина Промяна на скора на Ерозиите е изпълнена. На Фигура 37 и 

двете графики показват нормално разпределение на остатъчните величини. Кривата на 

хистограмата е близка до тази за нормална дисперсия, а линейната графика на 

остатъчните величини съвпада с диагоналната права линия. 

Промяна Ерозии = константа + (регресионен коефициент)GS синовит + (регресионен  

                                   коефициент)DAS28 
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Фигура 37: Графики за нормалното разпределение на остатъчните величини за промяна 

в скора на ерозиите при bDMARDs групата. И двете графики показват, че условието за 

нормално разпределение е спазено. 

 

          Наличието на нормални дисперсии при остатъчните величини дава основание да 

се интерпретират резултатите от регресионния анализ (Таблица 35). Регресионният 

модел  Промяна в ерозии = константа + (регресионен коефициент)GSсиновит + 

(регресионен коефициент)DAS28  е статистически значим, p < 0.001. Коефициентът на 

детерминация е по-висок от този на групата на sDMARDs, R2 = 57%, и има сходна 

коригирана стойност Adjusted R2 = 55.40%.  Според модела промяната в ерозиите може 

да бъде прогнозирана на базата на скора на GS синовит и DAS28 с 55.40% до 57% 

акуратност.  

          Поотделно, двата индекса също са значими и имат прогностична роля,  p < 0.001. 

Скорът на GS синовит има коефициент на детерминация R2 = 45% и коригирана стойност 

Adjusted R2 = 44%. Това означава, че самостоятелно скорът на GS синовит може да 

прогнозира между 44%-45% промяната в ерозиите.  

          Коефициентът на детерминация, съответстващ на DAS28, е по-нисък, R2 = 30.70%, 

с коригирана стойност Adjusted R2 = 29.50%. На базата на DAS28, промяната в ерозиите 

може да бъде прогнозирана с акуратност от 29.50%  до 30.70%.  

 Таблица 35:  Резултати от регресионния анализ с променлива величина промяна в     

ерозиите  при bDMARDs групата. 

 

 

Величини 

F 

Статистика 

Степени 

Свобода 

(df) 

 

Значимост 

(p) 

Коефициент 

на 

детерминация 

(R-square) 

Коригиран 

коефициент на 

детерминация 

(Adjusted R-

square) 

  Регресионен 

Модел 

 

39.573 

 

2-60 

   

    .000* 

 

       57% 

 

55.40% 

GS синовит  

36.50 

 

1-60 

 

.000* 

           

        45% 

 

44% 

DAS28  

16.51 

 

1-60 

 

.000* 

       

        30.70% 

 

        29.50% 
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 Независими величини в регресионния модел: скор на GS синовит, DAS28 скор; *Статистическа 

значимост при ниво на грешка alpha = .01. 

 

          Регресионните коефициенти, съответстващи на независимите величини скор на GS 

синовит и DAS28,  могат да се видят на Таблица 36. Стойностите на нестандартизираните 

коефициенти са статистически значими за двете независими величини: скор на GS 

синовит (B = 0.08): p < 0.001; DAS28 (B = 0.208): p < 0.001. Нестандартизираният 

коефициент на константата също е значим: B = -1.906, p < 0.001. На тази база може да се 

уточни регресионното уравнение както следва: 

 

 

 

 

Таблица 36: Регресионни коефициенти със статистическа значимост при bDMARDs               

групата. 

 

Регресионен 

модел 

Нестандартизирани 

коефициенти 

B 

Стандартна 

грешка 

Стандартизирани 

коефициенти 

B 

     т-

статистика 

(t-value) 

Значимост 

(p) 

Константа -1.906 0.272  -7.013 .000* 

GS синовит 0.08 0.013 0.545 6.041 .000* 

DAS28 0.208 0.051 0.367 4.064 .000* 
Променлива величина: Промяна в скора на Ерозиите; Постоянни величини: скор на GS синовит 

и DAS28. *Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01. 

 

          В обобщение, при групата на bDMARDs се очертават два значими предиктора за 

увеличение на броя на ерозиите между базово ниво и 12-ти месец. Те включват 

сонографския скор на синовит на GS и клиничния индекс DAS28. От двата значими 

предиктора, скорът на GS синовит има по-голяма прогностична способност. На практика 

този резултат означава, че при пациенти с по-висок скор на GS синовит и DAS28 скор на 

базово ниво, може да се очаква увеличение в броя на ерозиите на 12-ти месец. Останалите 

клинични и сонографски индекси нямат значима прогностична роля. 

 

 

6.3. Обобщение на резултатите от регресионния анализ при двете групи пациенти  

 

          Резултатите от двата регресионни анализа представят скора на GS синовит като 

основен предиктор за развитие на ерозии. Вторите значими предиктори в настоящото 

изследване са различни. При sDMARDs групата се установи, че HAQ скорът допълва 

прогностичната функция на скора на GS синовит, докато при групата на bDMARDs 

клиничният индекс с прогностична функция се оказва DAS28.  

 

 

 

 

 

   Промяна в Ерозии =  -1.906 + 0.08 GS синовит +0.208 DAS28 
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5. ОБСЪЖДАНЕ 

 

Това е първото в България проспективно наблюдение на пациенти с РА чрез 

използване на МСУС. В него участват 141 пациента с РА, 65 пациента с ПсА и 45 здрави 

контроли. Двете групи пациенти – на sDMARDs и на bDMARDs – са с еднакви 

демографски характеристики – възраст, пол; с еднаква продължителност на 

заболяването и процент на пациенти с положителен RF. Различават се единствено по 

процента на ACPA положителните пациенти – в групата на bDMARDs процентът е 

значимо по-голям. Друга разлика е, че всички пациенти, с изключение на един, които са 

с ранен (новооткрит) РА, са на лечение със sDMARDs. Това е така поради 

съществуващите препоръки за започване на терапията със sDMARDs (Smolen и сътр., 

2017 г.). 

          В обобщение, резултатите от клиничните и сонографските индекси на базово ниво  

показват, че двете групи пациенти (sDMARDs и bDMARDs) имат сходни стойности по 

клиничните показатели: DAS28, SDAI, CDAI, CRP и VAS болка; и по сонографските 

показатели: GS и PD скор на синовит; GS и PD скор на теносиновит; сумарен GSUS скор 

на синовит и теносиновит; сумарен PDUS скор на синовит и теносиновит и US7 скор 

(сбор от сумарните GSUS  и PDUS скорове). Групите се различават значимо по 

отношение на HAQ-скора и скора за ерозиите. И в двата случая по-висoки стойности се 

отчитат при bDMARDs групата.  

По отношение на контролните групи, четирите клинични индекса (DAS28, SDAI, 

CDAI, HAQ) показват значимо по-високи стойности при пациентите с РА в сравнение с 

тези с ПсА. Това е обяснимо, тъй като клиничните индекси за болестна активност са 

разработени първоначално за РА. При ПсА има и други таргетни стави, които не влизат 

в изчисляването на тези индекси, както и екстрасиновиална патология (ентезити, 

теносиновити, нокътно и кожно засягане), която също трябва да се вземе предвид при 

измерване на болестната активност. Има разработени специфични индекси за оценка на 

болестната активност при ПсА – CPDAI, DAPSA и др. 

Съпоставка на пациентите с РА с пациентите с ПсА и здрави контроли по 

отношение на сонографските данни на базово ниво 

 

          По отношение на сонографските показатели, трите групи се различават 

съществено. В нашето проучване се установи, че сонографското изследване чрез 

използване на US7 скора може да има роля при отдиференцирането на пациентите с РА 

и ПсА, както и на здравите индивиди. Установи се, че пациентите с РА имат значимо по-

висока стойност на скоровете на GS и PD синовит, общия GSUS, общия PDUS и US7 

скор от групата пациенти с ПсА. Освен това, средният скор на ерозиите е значимо по-

висок при РА групата в сравнение с ПсА групата. Това се обяснява с факта, че US7 скорът 

оценява таргетни за РА стави, а не за ПсА. Пациентите с ПсА имат значимо по-високи 

стойности на скоровете на GS теносиновит/паратенонит и PD теносиновит/паратенонит 

в сравнение с пациентите с РА. Тези разлики могат да се обяснят с факта, че при РА 

основният патологичен процес засяга синовията, докато при ПсА таргети са синовията и 

екстрасиновиалните структури – ентези, сухожилия и меки тъкани. Редица автори 

установяват, че наличието на УС данни за екстрасиновиално засягане (напр. 

паратенонит, теносиновит, ентезит) е в подкрепа на диагнозата ПсА (D’Agostino и сътр., 

2003 г.; De Filippis и сътр., 2005 г.; Fournie и сътр., 2006 г.; Gutierrez и сътр., 2011 г.; Lin 
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и сътр., 2015 г.). В нашето проучване установихме, че теносиновитът и паратенонитът са 

по-честа находка при пациентите с ПсА в сравнение с тези с РА. Сходни резултати 

докладват и Lin и сътр. (2015 г.). Те сравняват УС находки при пациенти с РА и с ПсА. 

Те изследват 44 пациента с ПсА със симптоми от 123 пръста и 39 пациента с РА със 

симптоми от 122 пръста и 20 здрави контроли. Авторите установяват, че теносиновитът, 

ентезитът и мекотъканното възпаление на пръстите на ръцете са по-чести сонографски 

находки при пациентите с ПсА в сравнение с тези с РА.  

В нашето проучване здравите контроли имат значимо по-ниски стойности на 

всички сонографски скорове (като PD скорът на синовит/теносиновит, общият PDUS 

скор и скорът на ерозиите са равни на 0) в сравнение с пациентите с РА и ПсА. 

Сонографските находки при здрави индивиди не са редки, но са единични, предимно на 

ставите на ходилата (в частност 1 МТФ), обикновено SE/SH grade 1. Kitchen и сътр. (2015 

г.) извършват УС на 40 стави (28-те, включени в DAS28, плюс глезенни и МТФ стави) на 

30 здрави доброволци. Те установяват, че абнормните находки на GS са по-чести от тези 

на PDUS, като с възрастта се увeличава скорът на GSUS. PDUS сигнал >1 установяват 

само на гривнена става (8%) и МТФ1 (3%).  Авторите заключават, че синовитът на GSUS, 

но не и на PDUS, може да отразява свързани с възрастта промени в ставите, и че PDUS 

>1 рядко се наблюдава при нормални стави. В нашето проучване не установихме наличие 

на става/сухожилие с положителен Доплеров сигнал. Това може да се обясни с факта, че 

в УС скор, който използвахме, не участва изследване на МТФ 1, в която става, според 

литературните данни, често се установява нискостепенна SH, SE и положителен 

Доплеров сигнал grade 1. Освен това, за да се установи наличие на сонографски 

отклонения при здрави индивиди, е нeoбходимo да се изследват чрез МСУС голям брой 

стави, докато в нашето проучване е използван редуциран ставен скор. 

От получените резултати от сравнителния анализ на сонографските индекси при 

пациентите с РА, ПсА и здравите контроли може да заключим, че при диагностични 

затруднения, МСУС (и в частност US7-скорът) може да допълни клиничния преглед и да 

допринесе за разграничаването между пациентите с РА и ПсА, както и да разграничи 

индивидите без възпалително ставно заболяване. При пациентите с РА, US7 скорът по-

добре отразява степента на ставното възпаление в сравнение с DAS28. За ПсА този скор 

има ограничена стойност поради липсата на оценка на ентезита и артрита на ДИФ стави, 

които са важни прояви на ПсА. Извършването на МСУС е особено важно  при 

пациентите с артрит на ставите на ръцете без симптоми от страна на аксиален скелет или 

периферни ентези, които нямат псориазис и не изпълняват класификационните критерии 

за поставяне на диагноза РА. В този случай доминирането на синовита или 

теносиновита/паратенонита от извършеното УС изследване би могло да насочи 

диагностичното мислене в подкрепа на РА (повече синовит) или ПсА (повече 

паратенонит/теносиновит). 

Промяна в клиничните и сонографските индекси на пациентите с РА за период от 

една година 

Клинични данни: 

          Наблюдава се сходна тенденция на намаляване на стойностите на DAS28, SDAI  и 

CDAI при двете групи пациенти за период от 1 година. Единствено по отношение на 

DAS28, при bDMARDs групата има по-голяма разлика между 3-ти и 12-ти месец. При 

тази група средната стойност на 12-ти месец е близка до горната граница за ремисия 

(2.66). И при двете групи пациенти настъпва понижение на стойностите на CRP, HAQ 

скора и VAS болка от базово ниво до 12-ти месец. Разликата е най-вече при CRP, където 
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при bDMARDs групата има по-голямо понижение между 3-ти и 12-ти месец. Тези 

резултати показват, че и при двете групи пациенти се отчита понижение на болестната 

активност и подобряване на функционалния статус в рамките на проследявания период, 

без значение от вида на прилаганото лечение. 

Сонографски данни: 

          И при двете групи пациенти стойностите на всички сонографски скорове (GS 

синовит, PD синовит, GS теносиновит, PD теносиновит, GSUS, PDUS и US7) се 

понижават значимо в интервала от 1 година. Стойността на PDUS скора, на скора на PD 

синовит, PD теносиновит и на общия US7 скор на 12-ти месец при bDMARDs групата е 

по-ниска. Може да се предположи, че биологичните средства в по-голяма степен 

потискат активността на синовита, отчетена чрез положителния PD сигнал. В двете групи 

се отчита значимо увеличение на стойността на скора на ерозиите между базово ниво и 

12-ти месец. При bDMARDs групата средната стойност е по-висока и в двете точки от 

време, но процентното увеличение е по-ниско (+ 4.7%) в сравнение с това при sDMARDs 

групата (+17%). Нашите резултати се различават от тези на Backhaus и сътр. (2013 г.), 

които установяват, че скорът на ерозиите остава стабилен за периода на проследяване от 

1 година.  

Лонгитудинална корелация между клинични и сонографски параметри 

          В групата на sDMARDs се установи значима, средна по големина корелация, между 

промяната в DAS28 индекса и промяната в GSUS и US7 скоровете, между промяната в 

индексите SDAI и CDAI и промяната в GSUS и PDUS скоровете. Установи се значима, 

висока корелация, между промяната в индексите SDAI и CDAI и промяната в US7 скора. 

Не се установи корелация между промяната в CRP и сонографските скорове. Установи 

се значима, средна корелация, между промяната в HAQ скора и във VAS болка и GSUS 

и US7 скоровете.  

         В групата на bDMARDs се установи значима, средна по големина корелация, между 

промяната в DAS28 индекса и промяната в GSUS и US7 скоровете, между промяната в 

SDAI и CDAI индексите и промяната в GSUS, PDUS и US7 скоровете. За разлика от 

групата на sDMARDs, където липсва корелация между промяната в DAS28 и PDUS 

скора, в групата на bDMARDs се установи значима, но ниска корелация.  

От тези резултати можем да обобщим, че US7 скорът отразява болестната 

активност при пациентите с РА. 

          Редица автори установяват корелация между сонографските скорове и клиничните 

индекси, каквито се установиха и в нашето проучване. Важно е да се отбележи, че 

резултатите са съпоставими само при еднакви дизайни. Filippucci и сътр. (2006 г.) 

установяват положителна ниска корелация между PD скора и промените в DAS28. 

Naredo и сътр. (2008 г.) установяват значително паралелно подобрение на DAS28 и 

параметрите на PDUS по време на лечение с TNF-блокери. Ellegaard и сътр. (2009 г.) 

откриват значими корелации между активността на Доплеровия сигнал и DAS28. Vlad и 

сътр. (2011 г.) установяват корелация на сонографския скор с DAS28, CDAI, SDAI и HAQ 

скора. Perricone и сътр. (2012 г.) откриват значима корелация между промяната на DAS28 

и промяната в 12- и 6-ставен сонографски скор. Geng и сътр. (2014 г.) установяват 

корелация на общия PD скор с клиничните индекси за болестна активност и с ОФР – СУЕ 

и CRP. Witt и сътр. (2014 г.) установяват корелация между GSUS и PDUS скоровете и 

клиничните индекси – DAS28, CDAI и SDAI. Salaffi и сътр. (2018 г.) установяват, че 

индексът UltraSound-CLinical ARthritis Activity (US-CLARA), който комбинира 
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клинични данни с резултатите от УС оценка на 6 стави (двустранно гривнени стави, 

МКФ 2 и МКФ 3) в една мярка за болестна активност, корелира в умерена степен с 

DAS28-CRP/ DAS28-СУЕ  и силно корелира с промените в SDAI и CDAI скоровете. 

Резултатите от нашето проучване и тези от литературата, които показват наличието на 

корелация между сонографските индекси и клиничните индекси за болестна активност, 

демонстрират конструктивната валидност на мускулно-скелетната ултрасонография 

като образен метод. 

          Трима автори получават резултати, различни от нашите: Dejaco и сътр. (2012 г.) не 

установяват асоциация между наличието на сонографски активно заболяване (наличие 

на положителен PD сигнал) и настоящите съставни скорове за болестна активност. 

Kaeley и сътр. (2016 г.) установяват, че скоровете за синовиалната васкуларизация 

корелират лошо с DAS28, CDAI и SDAI. D’Agostino и сътр. (2016 г.) в проспективно 

проучване (APPRAISE) установяват липса на значими корелации между промените в 

DAS28 и глобален сонографски скор (GLOESS) по време на всички визити. Авторите 

заключават, че PDUS не корелира с клиничния статус или отговор, измерен чрез DAS28. 

Въпреки че и двете модалности (PDUS и DAS28) отговарят на лечение, степента на 

отговор при едната модалност не отразява степента на подобрение в другата. Разликата 

между нашите резултати и тези на цитираните автори вероятно се дължи на различния 

дизайн на проучванията. 

          В групата на sDMARDs липсва корелация между промяната в CRP и сонографските 

скорове, но при bDMARDs се установи такава – между CRP и GSUS скора (ниска 

корелация), и между CRP и PDUS скора (средна корелация). Подобни на нашите 

резултати получават и редица други автори: Ellegaard и сътр. (2009 г.) откриват значими 

корелации между активността на Доплеровия сигнал и CRP, но не и с HAQ-DI. Scire  и 

сътр. (2009 г.) установяват, че при пациентите с активно заболяване, сонографските 

индекси корелират с CRP, докато, при пациентите в ремисия, само PD значимо корелира. 

Hammer и сътр. (2011 г.) откриват, че сонографските скорове се асоциират с клиничните 

и лабораторните променливи, и са силно чувствителни на промяна по време на лечението 

с биологични средства. Dejaco и сътр. (2012 г.) установяват асоциация между наличието 

на сонографски активно заболяване с CRP. Damjanov и сътр. (2012 г.) също установяват 

силна корелация между сонографски DAS скор и CRP. 

          В групата на bDMARDs между промяната в HAQ скора и промяната в GSUS скора 

се установи висока корелация, а между HAQ скора и US7 скора – средна корелация. За 

разлика от sDMARDs групата, където липсва корелация между промяната в HAQ скора 

и PDUS скора, в групата на bDMARDs се установи средна по големина корелация. 

Damjanov и сътр. (2012 г.) също установяват слаба до умерена корелация между 

сонографски DAS скор и HAQ-DI.  Závada и сътр. (2017 г.) установяват, че в 7-ставния 

ехографски скор, има положителна корелация между общите скорове на синовит на 

GSUS и PDUS и моментния функционален статус, оценен чрез HAQ, като тя е по-силна 

при пациенти с ранен РА. Те откриват също, че комбинирането на редуцираните УС 

скорове (общи скорове на синовит на GSUS и PDUS) с DAS28 и HAQ, предвижда 

промяната в HAQ-скора за една година. Доказахме, че УС индекси отразяват болестната 

активност на пациентите с РА. Известно е и, че функционалният статус на пациентите с 

РА зависи от активността на заболяването. Тези изводи обясняват корелацията на 

промяната в УС скорове с промяната в HAQ скора. 

          В bDMARDs групата между промяната в нивото на болката по VAS и GSUS скора 

се установи ниска корелация. Не се установиха корелации между VAS болка и US7 скора, 

за разлика от групата на sDMARDs. И при двете групи пациенти липсва корелация между 
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нивото на болката по VAS и PDUS скора. Kaeley и сътр. (2016 г.) също установяват, че 

нивото на болката по VAS корелира лошо със скоровете за синовиалната васкуларизация. 

Причината е, че субективното усещане за болка при пациентите с РА зависи от комплекс 

от фактори – настояша активност на синовита/теносиновита, настъпили деформации в 

ставите, придружаваща ОА, фибромиалгия. PDUS скорът е израз само на един от тези 

фактори (моментна активност на синовита, теносиновита/паратенонита), което може да 

обясни липсата на корелация между нивото на болката, отчетено по VAS скалата, и 

общия PDUS скор. 

Процент на постигната клинична ремисия и ниска болестна активност (НБА) 

          В групата на sDMARDs на 12-ти месец, според индекса DAS28, 43.6% от 

пациентите достигат ремисия и 20.5% достигат НБА. Спрямо SDAI индекса, 5.1% 

достигат ремисия и 61.5% - НБА. Според индекса CDAI, 3.8% от пациентите достигат 

ремисия и 64.1% - НБА. Boolean ремисия на 12-ти месец достигат 3.8% от пациентите.  

          В групата на bDMARDs на 12-ти месец, според индекса DAS28, 49.2% от 

пациентите достигат ремисия и 27% достигат НБА. Спрямо SDAI индекса, 6.3% достигат 

ремисия и 65.1% - НБА. Според индекса CDAI, 4.8% от пациентите достигат ремисия и 

66.7% - НБА. Boolean ремисия на 12-ти месец достигат 4.8% от пациентите. Трябва да се 

отбележи, че при bDMARDs групата преобладава по-висок процент пациенти  в 

клинична ремисия по четирите клинични индекса, въпреки че не беше отчетена 

статистически значима разлика между групите.  

          Сходни са резултатите и по отношение на обединените проценти на пациентите в 

ремисия или с НБА. На 12-ти месец, процентът на ремисия/НБА според DAS28 при 

bDMARDs групата процентът е по-висок (76.2%) от този на sDMARDs групата (64.1%), 

но разликата не е статистически значима (p = 0.12). Процентът на ремисия/НБА според 

SDAI при bDMARDs групата е по-висок (72.4%) от този на sDMARDs групата (66.6%), 

но разликата не е от статистическа значимост (p = 0.45). На 12-ти месец според CDAI по-

висок процент на ремисия/НБА се отчита при bDMARDs групата (71.5%) в сравнение с 

67.9% при sDMARDs пациентите, но отново разликата не е значима (p = 0.89).  

          Сходни на нашите резултати получават редица други автори. Трябва да се 

отбележи, че съпоставими могат да бъдат само резултатите, получени при еднакви 

дизайни на проучванията. Mierau и сътр. (2007 г.) установяват ремисия при 42.7% от 

пациентите с РА според DAS28, при 33.5% според SDAI или CDAI. Horton и сътр. (2016 

г.) установяват, че DAS28 ремисия се постига на 12 месец от 43% от пациентите с РА. В 

едно голяма международна кохорта от 5848 пациента с РА от 24 страни, 8.6% отговарят 

на критериите на ACR за ремисия, 13.8% на CDAI и 19.6% на DAS28. От цифрите се 

вижда, че най-трудно се изпълняват критериите на ACR, а най-лесно на DAS28 (Sokka и 

сътр., 2008 г.). При сравнение на SDAI и CDAI с DAS28 в условията на клиничната 

практика, Gülfe и сътр. (2009 г.) откриват, че значително по-малък брой пациенти с РА 

отговарят на критериите на CDAI/SDAI за ремисия в сравнение с тези за DAS28 ремисия. 

Balogh и сътр. (2013 г.) изследват честотата на ремисията по ACR/EULAR (Boolean) и 

DAS28(CRP) критериите на 12 месец след започване на терапия с TNF-блокер при 

кохорта от 273 пациента с РА, които за първи път започват биологично лечение. На края 

на първата година в ремисия според DAS28 са 37% от пациентите, а според Boolean 

критерия – 10%. Sakellariou и сътр. (2013 г.) сравняват определенията за ремисия на 

ACR/EULAR (2011 г.) и DAS28 при 166 пациента с ранен РА и установяват, че 33.7% от 

пациентите са в DAS28 ремисия, 16,8% - в SDAI ремисия и 13,8% - в ACR/EULAR 

ремисия. Резултатите показват, че ACR/EULAR критериите (Boolean или чрез SDAI) 
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класифицират по-малък брой пациенти в клинична ремисия. Geng и сътр. (2014 г.) 

изследват 202 пациента с РА и установяват, че клинична ремисия достигат 111 от тях. 

DAS28(CRP) ремисия постигат 54% (110 пациента), CDAI – 27% (55 пациента), SDAI – 

25% (50 пациента) и  ремисия според критериите на ACR/EULAR от 2011 г. - 27% (54 

пациента). Zufferey и сътр. (2014 г.) установяват, че 33% от пациентите постигат DAS28 

ремисия и само 17% ACR/EULAR  критериите за ремисия. Horton и сътр. (2016 г.) 

проследяват кохорта от 105 пациента с ранен РА за период от 12 месеца. На 12 месец 

43% от пациентите достигат DAS28-CRP ремисия и 14% - Boolean ремисия (BR).  

Нашите резултати и резултатите от изброените проучвания подчертават факта, че 

според вида на използваната дефиниция е различна честотата на постигане на ремисия. 

Най-голям е процентът на пациентите, които достигат ремисия по DAS28 в сравнение с 

по-строгите дефиниции за ремисия (SDAI, CDAI и Boolean).  

          Известна е връзката между дефиницията за клинична ремисия и честотата на 

рентгенографската прогресия. По време на процеса на валидиране на ACR/EULAR 

критериите за ремисия едно от сравненията с другите критерии е позитивната вероятност 

(positive likelihood ratio (LR+)) за добър изход по отношение на рентгенографската 

прогресия, което означава прогресия ≤0. Както SDAI, така  и Boolean дефиницията, 

демонстрират най-висока LR+ от 3.0 и 2.9, (Felson и сътр., 2011 г.). Най-ниска е тя за 

DAS28 дефиницията за ремисия (LR+ 1.0). Lillegraven и сътр. (2012 г.) установяват, че 

рентгенографска прогресия се наблюдава при 20% от пациентите, които в началото са в 

ремисия според ACR/EULAR,  при 24% от пациентите в ремисия според  SDAI, при 19% 

- според CDAI, и при 30%  от пациентите в ремисия според DAS28(CRP). Позитивната 

вероятност за добър рентгенографски изход е 2.6 за ACR/EULAR критериите, 2.1 за 

SDAI, 2.8 за CDAI и 1.5 за DAS28(CRP). Именно тези данни подчертават важността на 

използваната дефиниция за клинична ремисия по отношение на постигането на добър 

контрол над рентгенографската прогресия. 

Клиничните критерии за ремисия имат недостатъци, един от които е възможното 

подценяване на болестната активност при наличието на синовит, поради недостатъчната 

чувствителност на физикалния преглед, или поради наличие на нормални ОФР. 

Възможно е тези критерии да надценят болестната активност (субективните параметри 

като брой болезнени стави зависят от прага на болката на пациента и на придружаващи 

състояния, като напр. ОА и фибромиалгия). При това, съществува известно затруднение 

при определяне на броя оточни стави при дългогодишно заболяване поради наличните 

деформации и остатъчен фиброзен панус, които не отразяват истинска възпалителна 

активност. Именно тези причини подчертават предимствата на МСУС при мониториране 

на пациентите с РА и при оценка на постигане на ремисия. 

Предиктори за постигане на клинична ремисия по DAS28 

          В настоящото проучване, в групата на sDMARDs, предиктори за постигане на 

DAS28 ремисия на 12-ти месец са DAS28 на базово ниво, продължителността на 

заболяването и PDUS скора на базово ниво. В групата на bDMARDs предиктори за 

постигане на DAS28 ремисия на 12-ти месец са изходният DAS28 и  PDUS скора на 

базово ниво. 

          Двете групи пациенти, на sDMARDs и bDMARDs, показват сходства и различия 

относно предикторите за DAS28 ремисия. И при двете групи, колкото по-високи са 

стойностите на DAS28 на базово ниво, толкова по-малка става вероятността за постигане 

на DAS28 ремисия на 12-ти месец, и обратно. Emery и сътр. (2015 г.) в проучването 

AVERT установяват, че по-ниският изходен DAS28 е предиктор за устойчива DAS28 
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ремисия на 6 мес. след спиране на терапията. В нашето проучване и при двете групи 

пациенти, PDUS скорът също има значима прогностична роля. По-ниски стойности на 

PDUS скора на базово ниво се асоциират с по-голяма вероятност за ремисия, а с 

увеличаване на стойностите вероятността намалява. D’Agostino и сътр. (2016 г.)  

(проучването APPRAISE) също установяват, че колкото по-високи са изходният PDUS 

скор и DAS28, толкова по-рядко се достига НБА на 6-ти месец след започване на 

абатацепт. Kawashiri и сътр. (2017 г.) установяват, че промяната в сонографски 

установената болестна активност е предиктор за бъдещ клиничен отговор при 

пациентите с РА. Те откриват, че липсата на достатъчно подобрение на GS и PD 

скоровете на 3-ти месец от лечението, има добра предиктивна стойност за липса на 

отговор на 6-ти месец от започване на терапия с bDMARDs. 

          При групата на sDMARDs, трети предиктор за ремисия е продължителността на 

заболяването. Пациенти с новооткрито заболяване или кратка продължителност на 

артрита имат по-голяма вероятност да постигнат ремисия. С увеличаване на 

продължителността на заболяването, намалява вероятността за постигане на ремисия. 

Редица проучвания установяват, че оптимален терапевтичен прозорец е налице при 

ранен РА. Emery и сътр. (2015 г.) установяват, че кратката продължителност на РА е 

предиктор за устойчива DAS28 ремисия на 6 мес. след спиране на терапията. Horton и 

сътр. (2016 г.) също установяват, че кратката продължителност на симптомите се 

асоциира с постигането на клинична ремисия на 12-ти месец. Проследяването на две 

големи кохорти пациенти с РА, лекувани с МТХ, при които крайна цел е постигане на 

устойчива ремисия без лекарства, показва, че през първите 6 месеца от началото на 

заболяването съществува период, през който РА е особено податлив на модифициране в 

резултат на лечението (van Nies и сътр., 2015 г.). Резултатите от нашето проучване са 

сходни с такъв модел, в който съществува  ранен „прозорец на възможностите“ с 

постигане на по-добри резултати от лечението при ранен РА. 

 Известно е, че биомаркер е обективно измерим показател за състоянието на даден 

биологичен процес или заболяване (Kavanaugh и сътр., 2008 г.). Биомаркерите отразяват 

различни етапи на патогенезата, болестната активност, отговора на терапия или изхода 

от дадено заболяване. Ако изходът от заболяването и отговорът на терапия могат да 

бъдат прогнозирани чрез  определено изследване, то се счита за биомаркер на болестта. 

Истинската полза от един нов биомаркер е в способността му да съкрати необходимото 

време, за да се прецени дали едно лекарство е ефективно - тоест това е един истински 

предиктивен биомаркер. Един биомаркер трябва да има предиктивна стойност по 

отношение на отговора на терапия и изхода от заболяването. В нашето проучване се 

установи, че изходният PDUS скор е предиктор за постигане на DAS28 клинична 

ремисия на 12-ти месец от започване на лечението. Следователно, въз основа на данните 

от литературата и тези, получени в нашето проучване, може да се заключи, че МСУС е 

образен биомаркер.  

 

Сонографска ремисия 

Наличието на УС ремисия е важно поради няколко причини:  

1. Персистирането на PD положителен синовит при пациенти в ремисия според 

клиничните индекси е предиктор за рентгенографска прогресия както на ниво пациент, 

така и на ниво става. Същевременно пациенти, които са едновременно в клинична и в 

УС ремисия (PD скор = 0), имат много ниско ниво или нямат рентгенографска прогресия 

(Haavardsholm и сътр., 2016 г., Paulshus Sundlisæter и сътр., 2018 г.). 
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Brown и сътр. (2008 г.) изследват 102 пациента с РА на лечение с csDMARDs, 

които са в ремисия според лекуващия ги ревматолог. Те установяват, че при 19% от тези 

пациенти има прогресия на структурното увреждане за период от 1 година. 

Сонографските скорове за SH и PD значимо се асоциират с рентгенографското 

увреждане на 12 месец. Авторите откриват значима асоциация и между изходния 

сонографски PD скор и структурната прогресия на напълно асимптоматични МКФ стави, 

както и 12 пъти по-висок риск за влошаване при стави с положителен PD сигнал.  

2. Положителният Доплеров сигнал на синовита е предиктор за релапс на 

болестната активност. Zufferey и сътр. (2018 г.) откриват, че сонографски установеният 

синовит (на GS и PD) e предиктор за загуба на състоянието на ремисия. Foltz и сътр. 

(2012 г.)  изследват 85 пациента в ремисия или с НБА според DAS. Te дефинират релапса 

като повишаване на DAS >2.4. На края на първата година 30.6% от пациентите получават 

релапс на заболяването, а 10.6% имат рентгенографска прогресия. Авторите установяват, 

че първоначалният брой на PD позитивните стави е предиктор за релапс, докато PD grade 

на синовита е предиктор за рентгенографска прогресия. В заключение авторите 

обобщават, че при пациентите с РА с НБА или в ремисия, наличието на PD сигнал при 

МСУС е предиктор за релапс и рентгенографска прогресия.  

3. Персистирането на положителен PD сигнал на синовита се асоциира с неуспех 

при опит за редуциране на биологичната терапия при пациенти в устойчива клинична 

ремисия поради по-високия риск от релапс на възпалителната активност (Iwamoto и 

сътр., 2014 г.; Marks и сътр., 2015 г., Naredo и сътр., 2015 г.; Alivernini и сътр., 2016 г.. 

Alivernini и сътр. (2016 г.) изследват 42 пациента с РА в трайна ремисия на лечение с 

анти-TNF-α (DAS<1.6 на 3 визити през 3 месеца). След намаляването на анти-TNF-α 30.9 

% от пациентите получават релапс и 69.1 % от пациентите (SH+/PD−) поддържат 

ремисията и след 3 месеца спират лечението с анти-TNF-α. От тях 89.7 % остават в 

ремисия по време на 6-месечното проследяване. Авторите заключават, че УС изследване 

чрез използване на PD, позволява определянето на онези пациенти, които ще останат  в 

клинична ремисия и след намаляване и спиране на БТ.   

Липсата на достатъчно време е основният лимитиращ фактор за скриниране на 

пациентите в клиничната практика за субклиничен синовит. Докато повечето 

проучвания на пациенти в клинична ремисия включват УС оценка на голям брой стави, 

в нашето изследване използваме 7-ставен скор, който спестява време и едновременно 

скринира ключови за РА стави. Вече има доказателства, че 6-ставен скор (двустранно 

МКФ 2, МКФ 3 и гривнени стави)  е достатъчно чувствителен за детектиране на 

субклиничнен синовит при пациенти в клинична ремисия в сравнение с 38-ставен скор 

(Aydin и сътр., 2017 г.). Подобни резултати докладва и едно проучване в Норвегия, в 

което авторите доказват, че УС на ръцете е достатъчно чувствителна да отчете наличието 

на субклинично възпаление при пациенти с РА в клинична ремисия в сравнение със скор 

на 36 стави и 4 сухожилия, включващ големи стави и стави на ходилата (Hammer и сътр., 

2017 г.). 

          Съществуват различни определения за сонографска ремисия. Някои автори 

приемат по-стриктна дефиниция: Saleem и сътр. (2009 г.) дефинират образната ремисия 

като скор 0, едновременно за синовит на GSUS и PDUS. Peluso и сътр. (2011 г.) също 

дефинират „УС ремисия“ като липса на SH и PD сигнал (SH−/ PD−). 

          Редица автори дефинират сонографската ремисия като липса на положителен PD 

сигнал на синовита, въпреки персистиране на синовит на GS (Balsa и сътр., 2010 г.; Peluso  

и сътр., 2011 г.; Dejaco и сътр., 2012 г.; Geng и сътр., 2014 г., Haavardsholm и сътр. 2016 
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г., Ozer и сътр., 2017 г., Paulshus Sundlisæter. и сътр., 2018 г). Brahe и сътр. (2016 г.) 

използват две дефиниции за УС ремисия: много стриктна УС ремисия - GS=0 и CD=0 за 

всички 24 стави, които изследват, и стриктна УС ремисия - GS ≤1 за става и CD=0. Van 

der Ven и сътр. (2017 г.) дефинират сонографската ремисия като GS grade ⩽1 и PD = 0.  

          В нашето проучване, при всички пациенти в клинична ремисия, се установи 

персистиране на синовиална хипертрофия на GSUS, поради което дефинирахме 

сонографската ремисия като отсъствие на стави/сухожилия с положителен PD сигнал на 

синовита/теносиновита/паратенонита, т.е. общ PDUS скор = 0 (Balsa и сътр., 2010 г.). 

Wakefield и сътр. (2007 г.) също установяват, че дори след постигане на клинична 

ремисия с TNF-блокер, при нито един пациент не се постига пълно отсъствие на синовит, 

отчетен чрез МСУС.  

          PDUS ремисия на 12-ти месец установихме при 11.5% от пациентите в sDMARDs 

групата и при 14.3% от тези в bDMARDs групата, като разликата не е статистически 

значима (p = 0.62). Saleem и сътр. (2009 г.) също установяват, че при комбинирана 

терапия с bDMARDs или при терапия с csDMARDs, относителният дял на пациентите в 

сонографска ремисия (скор 0 едновременно за синовит на GSUS и PDUS) не се различава 

съществено (10% спрямо 16%, респективно). Spinella и сътр. (2012 г.) потвърждават, че 

липсва значима разлика в сонографските находи при пациентите с РА в DAS28 клинична 

ремисия на различни видове терапия. Следователно според данните от литературата и 

тези, получени в нашето изследване, видът на терапията не оказва съществено влияние 

върху честотата на постигане на УС ремисия. 

           В настоящото проучване, в групата на sDMARDs, 43.6% от пациентите постигат 

DAS28 ремисия. От тях 23% постигат също и PDUS ремисия. При останалите 77%  в 

DAS28 ремисия, персистира положителен PD сигнал. 5.1% от пациентите постигат SDAI 

ремисия и при всички (100%) се отчита също и PDUS ремисия. 3.8%  от пациентите са в 

CDAI ремисия и всички (100%) са и в PDUS ремисия. Boolean ремисия се постига също 

от 3.8% от пациентите, от които всички (100%) достигат PDUS ремисия. 

          В bDMARDs групата, DAS28 ремисия се отчита при 49.2% от пациентите. От тях 

29% постигат PDUS ремисия, а при останалите 71% с DAS28 ремисия, персистира 

положителен PD сигнал. По индекса SDAI ремисия се отчита при 6.3% от пациентите и 

всички (100%) постигат PDUS ремисия.  CDAI ремисия се отчита при 4.8% от пациентите 

и всички (100%) са и в PDUS ремисия. Boolean ремисия се постига също от 4.8% от 

пациентите, от които всички (100%) постигат PDUS ремисия.  

          Обобщено, процентът на пациентите с DAS28 ремисия и PDUS ремисия в нашето 

проучване, е както следва: 23% в sDMARDs групата и 29% в bDMАRDs групата. 

Респективно, останалите 77% и 71% от пациентите в DAS28 ремисия нямат PDUS 

ремисия.  

          Като цяло в нашето проучване, без значение вида на терапията, 46% от всички 

пациенти с РА постигат DAS28 ремисия. 26% от тях постигат и PDUS ремисия. 

Следователно само една четвърт от пациентите постигат едновременно DAS28 клинична 

и сонографска ремисия. Horton и сътр. (2016 г.) проследяват кохорта от 105 пациента с 

ранен РА за период от 12 месеца и също установяват, че ремисия според DAS28(CRP) и 

отсъствие на PD сигнал се наблюдават при около половината пациенти, но по-малко от 

една четвърт постигат и двете. Тези резултати са важни от клинична гледна точка, тъй 

като именно тази една четвърт от пациентите в клинична и образна ремисия, е по-

вероятно да редуцират терапията без последващ релапс на възпалителната активност. 

Значително по-висок процент пациенти достигат DAS ремисия в проучването на Paulshus 



85 
 

Sundlisæter и сътр., 2018 г.– 59%, но в него са включени само пациенти с ранен РА. За 

разлика от нашето проучване те установяват и значително по-висок процент на SDAI и 

ACR/EULAR Boolean ремисията, респективно 49 и 42%. 

При 74% от пациентите в DAS28 ремисия в нашето проучване има персистиране 

на положителен PD сигнал. Редица автори получават сходни резултати. Ozgocmen и сътр. 

(2008 г.) установяват персистиране на Доплеров сигнал на синовита при 62% пациентите 

в клинична ремисия според DAS28. Balsa и сътр. (2010 г.) откриват наличието на 

синовиална хипертрофия и положителен PD сигнал, респективно при 94.8% и 42.3% от 

пациентите в ремисия според лекуващия ги ревматолог. Saleem и сътр. (2011 г.) 

установяват, че при пациентите, изпълняващи DAS28 критерия за ремисия, умерено 

изразена или изразена активност на PD сигнал е налице при 21% от пациентите. Spinella 

и сътр. (2012 г.) установяват наличие на PD сигнал на синовита при 65% от пациентите 

с РА в DAS28 ремисия от поне 6 месеца. Naredo и сътр. (2013 г.) откриват синовиална 

хипертрофия при 87.8% от пациентите с DAS28 <2.6 и PD сигнал при 46.3% от 

пациентите. Sakellariou и сътр. (2013 г.) установяват положителен  PD сигнал при 23% от 

пациентите в DAS28 ремисия. Geng и сътр. (2014 г.) съобщават, че, от пациентите в 

клинична ремисия, само 48.6% постигат  PD ремисия. Субклиничен синовит установяват 

при 51.8% от пациентите в DAS28(CRP) ремисия, при 40.0% от тези в CDAI ремисия, 

при 38% от тези в SDAI ремисия и при 33.3% от пациентите в ремисия според критериите 

на ACR/EULAR от 2011 г.  Ramírez и сътр. (2014 г.) установяват, че 78.9% от пациентите 

в DAS28 клинична ремисия, имат поне SH grade 2, и 68.4% имат активен синовит (SH 

grade≥2 + PD) на поне една става. Brahe и сътр. (2016 г.) установяват, че 22-25% от 

пациентите в клинична ремисия на биологично лечение, независимо от вида на 

използвания критерий (DAS28, SDAI, CDAI, ACR/EULAR), имат CD скор >1 поне на 

една става. Kaeley и сътр. (2016 г.) установяват, че 70% от пациентите, които постигат 

ремисия по DAS28(CRP), имат поне една става с PD скор ≥1. Ozer и сътр. (2017 г.) 

извършват МСУС на пациенти с РА в DAS28(СУЕ) ремисия на същите 7 стави като в 

нашето проучване (гривнена, МКФ 2 и 3, ПИФ 2 и 3, МТФ 2 и 5) и установяват 

положителен PD сигнал при 64.4% от пациентите. Van der Ven и сътр. (2017 г.)  

установяват, че една трета от пациентите в клинична ремисия (DAS44<2.4 и SJC ≤1) са 

едновременно и в сонографска ремисия (GS grade ⩽1 и PD = 0). Hammer и сътр. (2017 г.) 

откриват, че 73.0% от пациентите в DAS28 ремисия имат GS скор на синовита ≥ 2 и 64.9% 

са с положителен PD сигнал. 

          В нашето проучване в цялата кохорта пациенти с РА, SDAI ремисия се отчита при 

5.7% от пациентите и всички (100%) постигат PDUS ремисия. CDAI ремисия се постига 

от 4.3% от пациентите и всички (100%) са и в PDUS ремисия. Boolean ремисия се 

наблюдава също при 4.3% от пациентите, от които всички (100%) постигат PDUS 

ремисия. Следователно всички пациенти със SDAI, CDAI и  Boolean ремисия постигат 

също PDUS ремисия. Това показва, че тези дефиниции са по-строги от DAS28, тъй като 

изключват наличието на персистиращо възпаление. Въпреки това, поради малкия брой 

на пациентите в нашето проучване, които постигат клинична ремисия според SDAI, 

CDAI  и Boolean критериите, не могат да се правят генерални изводи. Balsa и сътр. (2010 

г.) изчисляват чувствителност (S), специфичност (Sp) и  positive likelihood ratio (LR) на 

различни стойности на SDAI, за да предвидят отсъствието на PD сигнал.  SDAI<5 има S 

65%, Sp 55% и LR 1.45, докато SDAI<3.3 има S 57%, Sp 74% и LR 2.24 (при всички 

Р<0.05). В заключение авторите отбелязват, че класифицирането на пациент в ремисия 

според SDAI повече се доближава до истинската идея на ремисията – липсата на 

възпалителна активност, което се отчита като липса на положителен PD сигнал. За 

разлика от нашите резултати, в редица други проучвания авторите установяват 
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персистиране на PD позитивен синовит и при пациентите в SDAI, CDAI и ACR/EULAR 

Boolean ремисия (Saleem и сътр., 2011 г.; Naredo и сътр., 2013 г.; Sakellariou и сътр., 2013 

г.; Zufferey и сътр., 2014 г.; Brahe и сътр., 2016 г.; Horton и сътр., 2016 г.; Kaeley и сътр., 

2016 г.; Olmez и сътр., 2018 г.). Olmez и сътр. (2018 г.) установяват, че пациентите в 

ремисия според CDAI и SDAI, също имат персистиране на синовит, но имат по-нисък 

глобален скор на синовита в сравнение с пациентите в DAS28 ремисия. Възможно 

обяснение на различията в резултатите в нашето проучване и тези в литературата е, от 

една страна малкият брой пациенти в нашето проучване, които достигат ремисия според 

SDAI, CDAI и Boolean дефинициите, и от друга страна - различният дизайн на 

проучванията. 

          Съвсем различни резултати от нашето проучване получават Zufferey и сътр. (2014 

г.), които установяват, че пациентите с РА в ремисия според двете дефиниции - 

ACR/EULAR  и DAS28(СУЕ) - не се различават съществено по отношение на скоровете 

на GS и PDUS. Остатъчен синовит с положителен PD сигнал наблюдават при повече от 

една трета от пациентите в ремисия според DAS28 (38.6%) и според ACR/EULAR 

критериите (37.9%). Авторите заключават, че сонографският скор (SONAR  скор) не 

различава пациентите с РА в ремисия според двете дефиниции. Различни от нашите 

резултати получават и Brahe и сътр. (2016 г.). Те установяват, че честотата на УС ремисия 

е статистически незначително по-ниска при използване на DAS28 в сравнение с 

останалите клинични критерии за ремисия (SDAI, CDAI и ACR/EULAR). Авторите 

демонстрират, че една трета от синовиалната хипертрофия на GS е на ставите на 

ходилата. Този факт може да обясни липсата на корелация между ремисията според 

клиничните индекси (при които при изброяване на брой оточни и брой болезнени стави 

не участват ставите на ходилата) и УС ремисия. Различният дизайн на проучванията 

може отчасти да обясни различните резултати, получено в нашето изследване, и в 

докладваните от другите автори.  

Връзка на PDUS ремисия с демографски, клинични и сонографски измерения на 

базово ниво 

          При двете групи пациенти най-висока степен на корелация (средна по големина) 

се установява между DAS28  и  PDUS ремисия  и скора на PD синовит и PDUS ремисия. 

Следователно, по-висок изходен DAS28 и изходен PDUS скор, се асоциират с по-малка 

вероятност за сонографска ремисия на 12-ти месец. Сходни на нашите резултати 

получават други двама автори: D’Agostino и сътр. (2016 г.) (проучването APPRAISE) 

установяват, че колкото по-висок е PDUS скорът и DAS28 в началото, толкова по-рядко 

се достига нисък глобален PDUS скор на 6 месец. Horton и сътр. (2016 г.) откриват, че 

предиктор за липсваща/минимална PD активност на 12-ти месец при кохорта пациенти с 

ранен РА е ниският изходен PD скор.  

          В настоящото проучване и при двете групи пациенти се установяват ниски 

корелации между PDUS ремисия и индексите SDAI, CDAI и скора на PD теносиновит на 

базово ниво. И при двете групи липсва значима корелация между PDUS ремисия и CRP, 

скора на GS синовит и GS теносиновит на базово ниво. Разлика между sDMARDs и 

bDMARDs групите е, че HAQ скорът на базово ниво показва ниска корелация с PDUS 

ремисия при bDMARDs групата и липса на значима корелация при групата  на 

sDMARDs. При тълкуване на получените резултати трябва да се отчете фактът, че като 

цяло, в нашето проучване е малък броят на пациентите, които постигат PD ремисия, 

което затруднява извършването на корелационния анализ. Въпреки това, установените 

клинични и УС предиктори за постигане на DAS28 ремисия на 12-ти месец (изходен 
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DAS28 и общ PDUS скор) се припокриват с тези за постигане на PD ремисия (изходен 

DAS28 и скор на PD синовит). 

          Двете групи пациенти се различават и относно корелацията на PDUS ремисия с 

продължителност на заболяването, като се установи средна корелация с PDUS ремисия 

при sDMАRDs пациентите и липса на значима корелация при bDMARDs пациентите. 

Peluso и сътр. (2011 г.) установяват, че малката давност на РА е основният предиктор за 

постигане на пълна ремисия (клинична и сонографска). От нашите резултати се вижда, 

че продължителността на РА при пациентите на sDMARDs е основният предиктор за 

постигане както на клинична, така и на PDUS ремисия - пациентите с малка давност на 

заболяването по-често достигат пълна ремисия в сравнение с пациентите с дългогодишен 

РА. Следователно, ранният РА е основният определящ фактор за постигане 

едновременно на клинична и ултрасонографска ремисия при пациентите на sDMARDs.  

Предиктори за възникване на ерозии след една година 

 

Резултатите от двата регресионни анализа в нашето проучване представят 

изходния скор на GS синовит като основен предиктор за развитие на ерозии на 12-ти 

месец и при двете групи пациенти (на sDMARDs и на bDMARDs). Този сонографски 

индекс също е основният предиктор за ерозии в изследването на Backhaus и сътр. (2013 

г.) с 432 пациента с РА. Авторите съобщават, че никой друг сонографски индекс не е 

показал значима прогностична роля.  

          Вторите значими предиктори в настоящото изследване са различни за двете 

терапевтични групи. При sDMARDs групата се установи, че HAQ скорът допълва 

прогностичната функция на скора на GS синовит, докато при групата на bDMARDs, 

клиничният индекс с прогностична функция се оказва DAS28. Последният резултат е в 

съгласие с модела на Backhaus и сътр. (2013 г.), където DAS28 e втората величина със 

значима прогностична стойност за развитие на ерозии. Като цяло, регресионният модел 

в bDMARDs групата съвпада  изцяло с този от  изследването на Backhaus и сътр. (2013 

г.). Единственото различие е в стойностите на регресионните коефициенти, както е 

обобщено на Таблица 37. Относно коефициента на детерминация (R2) не може да се 

направи съпоставка между стойностите, установени в настоящото изследване, и това на 

Backhaus и сътр. (2013 г.), понеже авторите не са публикували регресионното уравнение 

и съответстващия регресионен коефициент на детерминация. 

 

Таблица 37: Съпоставка между B коефициентите в настоящото изследване и това на 

Backhaus et al (2013). 

 

   GS синовит 

       B                 p 

DAS28 

    B              p 

             HAQ 

       B                p 

Настоящо 

изследване 

       sDMARDs 

0.08 .000* - - .343 .000* 

Настоящо 

изследване 

       bDMARDs 

0.08 .000* 0.208 .000* - - 

Backhaus et al (2013) 

(45) 

0.140 .000* 0.621 .000* - - 

**Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = .01 
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          Предвид твърдението на Kirk (1995), че прогностичните модели са специфични за 

определена извадка, тъй като се влияят от различията в демографските и клиничните 

данни на участниците (в случая, пациентите), сходствата между настоящото проучване 

и това на Backhaus и сътр. (2013) са много убедителен аргумент за това, че скорът на GS 

синовит и DAS28 индексът могат да се считат за предиктори за увеличение на броя на 

ерозиите. Прогностичната роля на HAQ при групата на sDMARDs не може да бъде 

съпоставена с резултатите на Backhaus и сътр. (2013), тъй като HAQ не участва като 

величина в тяхното изследване. Необходими са още проучвания с участието на HAQ, за 

да се валидира като предиктор за възникването на ерозии.  

 

Оптималният вариант за пациента с РА е да е едновременно в клинична и в УС 

ремисия (PD скор=0), защото това се асоциира с най-добър изход по отношение на 

функционалния статус и структурната прогресия. При постигане на клинична и УС 

ремисия е най-ниско нивото на рентгенографска прогресия (Haavardsholm и сътр., 2016 

г.), а  според някои данни (Paulshus Sundlisæter и сътр., 2018 г.) УС ремисия се асоциира 

дори с липса на рентгенографска прогресия.  

УС изследване обективно представя наличието и активността на възпалителния 

процес в стави и периставни тъкани, т.е. дава информация действително ли е потиснат 

болестния процес до състояние на ремисия, както показват клиничните индекси. Въз 

основа на резултатите от нашето проучване може да се заключи, че пациентите в 

клинична ремисия, трябва да се оценяват и чрез МСУС, с оглед на това да се селектират 

най-подходящите от тях за редуциране и впоследствие спиране на биологичната терапия, 

при минимален риск от релапс на възпалителната активност. МСУС, заедно с други 

потенциални биомаркери, трябва да бъде включена в проучвания, целящи дефинирането 

на най-добрия модел, който да определи предикторите за продължителна ремисия без 

лекарства. 
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6. ИЗВОДИ 

 

1. МСУС е по-чувствителен метод от физикалното изследване за установяване на 

ставно/периставно възпаление. При пациентите с РА, в DAS28(CRP) ремисия, УС се 

установява персистиране на субклиничен синовит. 

2. US7 скорът отразява моментната болестна активност и може да се използва за оценка 

на постигане на ремисия и за мониториране на терапевтичния отговор.  

3. Промяната в УС скорове за период от една година корелира с промяната в клиничните 

показатели – DAS28(CRP), SDAI, CDAI, HAQ, VAS болка и CRP.  

4. Честотата на постигане на клинична ремисия зависи от вида на използваната 

дефиниция. Най-голям брой пациенти постигат DAS28(CRP) ремисия.  

5. Предиктори за постигане на клинична ремисия на 12-ти месец са изходният 

DAS28(CRP) и изходният PDUS скор. В групата на sDMARDs, допълнителен предиктор 

е продължителността на заболяването. 

6. Само една четвърт от всички пациенти с РА постигат едновременно DAS28(CRP) 

клинична и УС ремисия. 

7. Всички пациенти в SDAI/CDAI/Boolean ремисия са и в УС ремисия (според power 

Doppler). 

8. По-високият изходен DAS28(CRP)  и изходен скор на PD синовит се асоциират с по-

малка вероятност за постигане на УС ремисия на 12-ти месец.  

9. Малката продължителност на РА (ранен РА) е основният определящ фактор за 

постигане на пълна ремисия (клинична и УС) на 12-ти месец при пациентите на 

sDMARDs. 

10. УС предиктор за развитие на ерозии на 12-ти месец е изходният скор на GS синовит. 

От клиничните предиктори, HAQ-скорът е предиктор при пациентите на sDMARDs. 

Изходният DAS28(CRP) e предиктор за развитие на ерозии при пациентите на 

bDMARDs. 

11. МСУС може да отдиференцира РА от ПсА. 

12. МСУС е образен биомаркер – отразяващ и същевременно прогнозиращ състоянието 

на истинска ремисия и отговора на терапия.  
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7. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

I. Приноси с оригинален характер 

1.   Извършено e проспективно наблюдение на пациенти с РА за период от 1 година чрез 

използване на УС. 

2.   Установи се корелация между промяната в УС скорове и  промяната в DAS28(CRP), 

SDAI, CDAI, HAQ, VAS и CRP за период от 1 година.  

3.  Установи се честотата на постигане на клинична ремисия според различните 

клинични дефиниции на 12-ти месец след започване на терапия с sDMARDs и 

bDMARDs. 

4.  Установиха се клиничните и УС предиктори за постигане на клинична ремисия на 12-

ти месец при пациентите с РА.  

5. Установиха се предикторите за постигане на УС ремисия на 12-ти месец.  

6.  Установиха се клиничните и УС предиктори за развитие на ерозии на 12-ти месец. 

7.  Сравни се честотата на постигане на клинична и на образна ремисия и се установи кои 

клинични критерии за ремисия се припокриват в най-голяма степен с липсата на 

положителен PD сигнал. 

8. Установи се, че само една четвърт от пациентите постигат едновременно DAS28(CRP) 

клинична и УС ремисия. 

II. Приноси с научно-приложен характер 

1. Доказа се, че МСУС отразява болестната активност при пациентите с РА. 

2. Установи се, че US7-скорът може да подпомогне ДД между пациентите с РА и с ПсА: 

2.1. Установи се, че пациентите с РА имат значимо по-висока стойност на скоровете на 

GS и PD синовит, общия GSUS и общия PDUS скор, скора на ерозиите и US7 скора,  от 

групата пациенти с ПсА.  

2.2. Установи се, че пациентите с ПсА имат значимо по-високи стойности на скоровете 

на GS теносиновит/паратенонит и PD теносиновит/паратенонит в сравнение с 

пациентите с РА. 

3. Установи се, че US7-скорът може да се използва за оценка на постигане на ремисия и 

за  мониториране на болестната активност. 

4. Установи се ролята на МСУС като образен биомаркер, отразяващ и същевременно 

прогнозиращ състоянието на истинска ремисия и отговора на терапия.  

III. Приноси с потвърдителен характер 

1. Установи се, че МСУС е по-чувствителен метод от физикалното изследване за 

установяване на ставно/периставно възпаление. 

2. Установи се персистирането на PD позитивен синовит при пациентите с РА в 

DAS28(CRP) клинична ремисия. 
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Приложение 1 

Фиг. 1. A.                                                           B. 

        

C.                                                                        D. 

        

 

Е. 

 

 

Фиг. 1. Дорзален лонгитудинален скен на гривнена става при двама пациента с РА. A. 

GSUS на пациент 1 преди лечението – синовит Gr.3.; B. PDUS на пациент 1 преди 

лечението – синовит Gr. 2; C. PDUS на пациент 1 на 6-ти месец – синовит Gr. 0; D. PDUS 

на пациент 2 преди лечението – синовит Gr. 3; E. PDUS на пациент 2 на 3-ти месец – 

синовит Gr. 2 



94 
 

Фиг. 2. A.                                                             B. 

     

C.                                                                         D. 

     

 

 

E.                                                                         F. 
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G.                                                                         H. 

      

Фиг. 2. Дорзален лонгитудинален скен на МКФ става при четирима пациента с РА. А. 

PDUS на пациент 1 преди лечението – синовит Gr. 2; B. PDUS на пациент 1 на 3-ти месец 

– синовит Gr. 0; C. PDUS на пациент 2 преди лечението – синовит Gr. 3; D. PDUS на 

пациент 2 на 3-ти месец – синовит Gr. 2; E. PDUS на пациент 3 преди лечението – синовит 

Gr. 2; F. PDUS на пациент 3 на 6-ти месец – синовит Gr. 1; G. PDUS на пациент 4 преди 

лечението – синовит Gr. 2; H. PDUS на пациент 4 на 6-ти месец – синовит Gr.0; 

 

 

 

Фиг. 3. А.                                                           B. 

       

Фиг. 3. Дорзален лонгитудинален скен на ПИФ става на пациент с РА. A. PDUS преди 

лечението – синовит Gr. 3; B. PDUS на 6-ти месец – синовит Gr. 0; 
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Фиг. 4. A.                                                             B.  

      

C.                                                                          D. 

      

Фиг. 4. Палмарен скен на ПИФ става на пациент с РА. A. Лонгитудинален скен на PDUS 

преди лечението – теносиновит на флексорното сухожилие; B. Трансверзален скен на 

PDUS преди лечението – теносиновит на флексорното сухожилие; C. Лонгитудинален 

скен на PDUS на 6-ти месец след лечението; D. Трансверзален скен на PDUS на 6-ти 

месец след лечението. 
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Фиг. 5. A.                                                            B. 

     

Фиг. 5. Персистиране на синовит при двама пациента с РА в клинична ремисия според 

DAS28. A. Дорзален лонгитудинален скен на гривнена става – синовит на PDUS Gr.2; B. 

Дорзален лонгитудинален скен на МКФ става – синовит на PDUS Gr.2. 

Фиг. 6. А.                                                         B. 

      

C.                                                                        D. 
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  E.                                                                         F. 

       

 

G.                                                                          H. 

      

I.                                                                          J. 

    

 

Фиг. 6. Сонографска патология при пациенти с РА. А. Дорзален лонгитудинален скен на 

МТФ 2 – синовит на GSUS, Gr.3; B. Дорзален лонгитудинален скен на МТФ 2 – синовит 

на PDUS, Gr. 2; C. Лонгитудинален скен на VI екстензорен компартмент – теносиновит 

на сухожилието на extensor carpi ulnaris (ECU) на GSUS; D. Трансверзален скен на VI 

екстензорен компартмент – теносиновит на сухожилието на ECU на GSUS; E. 

Лонгитудинален скен на VI екстензорен компартмент – теносиновит на сухожилието на 
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ECU на PDUS; F. Трансверзален скен на VI екстензорен компартмент – теносиновит на 

сухожилието на ECU на PDUS; G. Лонгитудинален скен на радиалната страна на МКФ 2 

– ерозия;  H. Трансверзален скен на радиалната страна на МКФ 2 – ерозия;  I. Плантарен 

лонгитудинален скен на МТФ 5 – ерозия; J. Плантарен трансверзален скен на МТФ 5 – 

ерозия. 

Фиг. 7. А                                                          B 

      

C.                                                                        D. 

                                                                        

E.                                                                        F. 
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G.                                                                     H. 

       

I. 

 

Фиг. 7. A. Дорзален лонгитудинален скен на ПИФ става при пациент 1 с ПсА – 

паратенонит на екстензорното сухожилие на GSUS; B. Дорзален лонгитудинален скен на 

ПИФ става при пациент 1 с ПсА – паратенонит на екстензорното сухожилие на PDUS; C. 

Дорзален лонгитудинален скен на ПИФ става при пациент 2 с ПсА – синовит и 

паратенонит на екстензорното сухожилие на GSUS; D. Дорзален лонгитудинален скен на 

ПИФ става при пациент 2 – синовит и паратенонит на екстензорното сухожилие на 

PDUS; E. Дорзален лонгитудинален скен на ПИФ става при пациент 3 – синовит и 

паратенонит на екстензорното сухожилие на PDUS; F. Дорзален лонгитудинален скен на 

МКФ става при пациент 4 – синовит и паратенонит на екстензорното сухожилие на 

PDUS; G, H – дорзален лонгитудинален скен на МКФ на двама пациента с ПсА – ново 

костообразуване; I. Дорзален лонгитудинален скен на ПИФ става при пациент с ПсА – 

ново костообразуване. 
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Фиг. 8. A.                                                        B. 

      

C.                                                                     D. 

      

E. 

 

Фиг. 8. Здрави контроли – нормални находки. A. Дорзален лонгитудинален скен на 

гривнена става; B. Дорзален лонгитудинален скен на МКФ става; C. Дорзален 

лонгитудинален скен на ПИФ става; D. Палмарен лонгитудинален скен на ПИФ става; E. 

Дорзален лонгитудинален скен на МТФ става. 
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Приложение 2 

Таблица, в която се попълват данните от УС изследване на всеки пациент: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


