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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните десетилетия се постигна значителен прогрес в
грижите за ПСХ, чрез непрекъснато нарастваща консумация на фактор
концентрати и възприемане на препоръки за заместително лечение. Въпреки
започването на първична профилактика преди 2-годишна възраст и след
първа хемартроза все още се наблюдава инвалидизиращата ставна увреда.
Средната възраст на изявата на ХА при пациенти с тежка хемофилия, при
ограничен достъп до лечение и/или късно започната профилактика е
20 години, но ставната увреда може да настъпи по всяко време през второто
десетилетие на живота, а в някои случаи – и по-рано. Патогенезата на ХА е
комплексно и мултифакторно събитие. Остава дискутабилно дали
отделните ставни компоненти се увреждат синхронно или метахронно в
еволюцията на ХА. Това поражда необходимостта от въвеждане на методи
за комплексна ставна оценка при проследяване на ПСХ, позволяващи
установяване на ставната увреда в предклиничната (безсимптомна) фаза,
което пък от своя страна да определи необходимите терапевтични
интервенции.
Най-често използваният сурогатен маркер за тежестта на хеморагичния
фенотип и увреждащите му последици е СГЧСК. В условията на домашно
лечение преценката зависи от възприятието на пациента/родителя и е
субективна. Не съществува единно становище каква СГЧСК е приемлива, за
да се избегне трайно ставно засягане. Проучванията върху биомаркери за
ставна реорганизация са в начален стадий и без потвърдена клинична
значимост. Поради това възможността за терапевтични модификации налага
използване на по-сензитивни за ранните ставни промени образни методи.
Спорен е и отговорът на дългогодишния въпрос – кой е най-точния образен
метод. Златен стандарт за диагноза и проследяване на ХА е МРТ, но поради
редица ограничения в приложението му (висока цена, продължително
времетраене на изследването, затруднения и/или болката на пациента при
позициониране на крайника, необходимостта от седация при деца,
клаустрофобия при около 10% от пациентите и др.) през последните години
се проучва и приложимостта на РОС СЕ. Публикувани са 6 протокола за
ехографска оценка на стави при ПСХ. Липсата на стандартизация на СЕ
затруднява повсеместното й въвеждане в рутинната клинична практика.
Високата зависимост на ехографския метод от експертността на оператора
поражда необходимостта от допълнителни проучвания върху
съпоставимостта на резултатите между изследващите и с други образни
методи.
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ЦЕЛ
Да се сравни ехографската оценка на хемофилни стави с тази от
магнитно-резонансната томография.
ЗАДАЧИ
1. Да се анализират клиничните характеристики и да се оцени физикално
СС на 6 индексни стави: глезени, колена и лакти чрез скалата
Haemophilia Joint Health Score 2.1 извън епизоди на остра хемартроза.
2. Да се проведе ехографска оценка на 6 индексни стави: глезени, колена и
лакти за идентифициране на белези на активност и/или прогресия на ХА
по протокол HEAD-US извън епизоди на остра хемартроза.
3. Да се изведат рискови фактори за ехографски установена ставна увреда
извън епизоди на остра хемартроза.
4. Да се анализират установените чрез МРТ ставни промени извън епизоди
на остра хемартроза и тяхната корелация с анамнестичните данни,
физикалното изследване и вида на профилактиката.
5. Да се установи корелацията между ехографските ставни промени с
използваните като стандарт МРТ доказани прояви на ХА извън епизоди
на остра хемартроза.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
ТИП ПРОУЧВАНЕ
Проспективно наблюдателно проучване.
МАТЕРИАЛ
1. Включващи критерии:
o Пациенти над 4-годишна възраст;
o Пациенти със средно тежка или тежка форма на Хемофилия А или В,
включително пациенти с Инхибиторна хемофилия А или В.
2. Изключващи критерии:
o Лека форма на Хемофилия А или В;
o Други вродени нарушения на коагулацията;
o Деца под 4-годишна възраст;
o Остра хемартроза в индексна става;
o Доказани анамнестично рентгенологични промени в индексните стави;
o Мускулни контрактури, затрудняващи позициониране в МРТ апаратурата;
o Ставно протезиране на която и да е от шестте индексни стави.
Долната възрастова граница е съобразена с възможността на
пациентите да сътрудничат при физикално изследване на стави и СЕ. За
МРТ ставно изследване са подбрани пациенти над 6-годишна възраст с цел
избягване на необходимостта от седация за извършване на изследването.
Проучени са 95 хемофилни стави при пациенти с тежка и средно-тежка
форма на Хемофилия А и В и инхибиторна Хемофилия А, лекувани и
регулярно проследявани от един и същ Хемофилен терапевтичен
център – Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив за
периода 02.2016 – 02.2019 г. и в изпълнение на ВУП СДП 13/2017. Всички
пациенти са получавали профилактично лечение, с изключение на 2 (1 с
инхибиторно състояние и 1 със средно тежка форма на хемофилия А,
провеждали епизодично лечение с байпас продукт и фактор VIII
концентрат). В центъра се проследяват 25 пациента: 17 с Хемофилия А, 5 с
Хемофилия В и 3 с инхибиторно състояние.
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МЕТОДИ
1. Клинични методи
• Преглед на пациентския дневник (издаден от Ново Нордиск Фарма
ЕАД): средногодишна честота на кървене, СГЧСК, кумулативен брой
кръвоизливи в съответната става, видът на ставни кръвоизливи
(спонтанни или травматични) и наличието на ТС.
• Преглед на медицинското досие на пациента: генетичната мутация при
пациента, фамилна анамнеза за хемофилия и инхибиторно състояние,
възраст при диагнозата (в месеци), възраст при започване на лечението
(в месеци) и възраст при започване на профилактиката (в години), вида
профилактика и броя експозиционни дози, средногодишна честота на
кървене, СГЧСК, кумулативен брой кръвоизливи в съответната става,
видът на ставни кръвоизливи (спонтанни или травматични) и наличието
на ТС. Средната профилактична доза на фактор концентрат и СГЧСК са
калкулирани на базата на данни, получени при регулярните визити на
пациентите през последните 3 години преди включване в проучването.
• Тегло и ръст към момента на изследването.
• Физикалната оценка на СС е осъществена чрез скалата HJHS – версия 2.1
(Приложение 3). За определяне на ОНД е използван ортопедичен ъгломер
с кръгла скала GIMA P5613, размер 205 х 45 мм. HJHS 2.1 е провеждан
един месец след остра хемартроза, като шестте индексни стави на
пациента (лакти, колена и глезени) са оценявани в един и същ ден.
Хемартроза е дефинирана като „необичайно усещане (аура) в ставата
в комбинация с поне един от следните симптоми – подуване или затопляне
на надлежащата кожа, нарастваща болка, прогресивна загуба на ОНД или
затруднения при движение на крайника в сравнение с изходното състояние;
при кърмачета и малки деца отказът да използват крайника е индикативен
сам по себе си за ставно/мускулно кървене“. Наличието на който и да е от
изброените симптоми, налагащ лечение с фактор концентрат се приема за
хемартроза. Като нова хемартроза в същата област се дефинира възникнала
след повече от 72 часа от преустановяване на лечението на предходната. За
клинично значима (голяма) хемартроза се приема такава, при която са
налице ≥ 2 симптома от изброените: подуване, болка, загуба на функция,
затопляне, както и липса на отговор от лечение в рамките на 24 часа. Като
„малка“ хемартроза се дефинира тази, при която лечението води до
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обратно развитие в рамките на 24 часа. ТС се дефинира като става, в която
са настъпили ≥ 3 спонтанни хемартрози в рамките на 6 месеца.
Първична профилактика е постоянно заместително лечение,
започнато при отсъствие на документирано чрез физикално изследване
и/или образни изследвания остеохондрално ставно засягане преди втора
клинично изявена хемартроза или профилактика започната преди 2годишна възраст на пациента. Вторична профилактика е постоянно
заместително лечение, започнато след 2-годишна възраст или след ≥ 2
клинично изявени хемартрози или лечение при необходимост на чести
хемартрози. Третична профилактика e постоянно заместително лечение,
започнато при вече настъпила ХА. Като пълнодозова профилактика е
приемана инфузия на 20-40 Е/кг т.т. през ден или три пъти седмично или 4050 Е/кг т.т. два пъти седмично. Лечение при необходимост (епизодично
лечение) се дефинира като приложение на фактор концентрат единствено за
овладяване на настъпили хеморагични епизоди.
Като интервално ниво е посочено най-ниското серумно ниво на
коагулационен фактор, измерено в проба, взета 30 минути преди
приложение на фактор концентрат.
2. Хемостазеологични методи
Плазмено ниво на FVIII и FIX са изследвани с автоматичен
коагулометър Sysmex CS 2000i (Siemens Healthineers) по калибрационна
крива. Използван е Аctin FS реактив, калциев двухлорид, дефицитна на
FVIII или на FIX плазма и вероналов буфер. Приемано е, че се касае за тежка
форма на Хемофилия А/В при ниво на FVIII/FIX под 1%, за средно-тежка
форма – 1-5% и лека форма – над 5%. Коагулометрично са определяни
антитела срещу FVIII и FIX, като се изчислява остатъчната активност на
фактора след разреждане на плазмата на пациента. Остатъчната активност
се превръща в Бетездa единици.
3. Ехографско изследване на стави
Ехографската оценка е осъществявана на 6 индексни стави по протокол
HEAD-US в деня на клиничния преглед преди провеждането му. Всички
изследвания са осъществявани в Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети
Георги“ – Пловдив от докторанта, който е международно сертифициран (I и
II ниво – интерактивни курсове през ноември 2016 г. – Пловдив и април
2017 г. – Соренто, Италия) за провеждане на мускулно-скелетно ехографско
изследване при ПСХ по протокол HEAD-US. Прилагана е скалата за оценка
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и критериите за степенуване на СХ според протокол HEAD-US
(Приложение 1). Използван е ехограф GE – Vivid S5/VividS6, с линейна
сонда 12L-RS с честота 6.0-13.0 MHz и размери 14 x 48 mm в 3D режим, сива
скала. Настройките на ехографа са били идентични при всички измервания,
като дълбочината, усилването и честотата са адаптирани към биотипа на
пациента.
Прилагани са прийоми за получаване на динамичен образ: изометрична
контракция на m. quadriceps femoris или притискане на парапателарните
пространства със свободната ръка на изследващия за дислоциране на
синовиалната течност. Двете стави са сравнявани симетрично при
установяване на лекостепенни промени в дебелината на хрущяла. Глезените
са скенирани и отзад при легнал по корем пациент чрез медиален достъп
през ахилесовото сухожилие за постигане на максимална екстензия.
Техниката на изследване за глезен, коляно и лакът според HEAD-US
протокола е представена съответно на Таблица 1, 2 и 3, като са посочени
плоскостите на изследване и съответстващата им позиция на трансдюсера,
положението на крайника, анатомичните ориентири и очакваните находки.
Таблица 1. Техника на СЕ за глезен според HEAD-US.
Плоскост
А1А
(преден рецесус
на тибиоталарна
става)

Плоскост
А1В
(предна
повърхност на
купол на талус)

Плоскост
А2
(преден рецесус
на субталарна
става)

Плоскост
А3А
(заден рецесус
на тибиоталарна
става)

Плоскост
А3В
(заден рецесус
на субталарна
става)

Стъпалото е
наравно с
кушетката в
инверзионна
позиция

Външна ротация на стъпало в
максимална дорзифлексия с пета
на кушетката

Хоризонтално на
дългата ос на
ligamentum
talofibulare
anterior

Вертикална (средна между
сагитална и коронарна плоскост)
зад медиалния малеол

Анатомични
белези

Дистална
епифиза на
тибия, купол,
Дистална
глава и шийка на
епифиза на
талус,
тибия, купол и
талонавикуларна
шийка на талус,
става, предна
ставен хрущял
мастна
възглавничка,
ставен хрущял

Ligamentum
talofibulare
anterior, sinus
tarsi, мастна
възглавничка,
глава и
латерален
процесус на
талус

Заден малеол на
тибия, заден
Заден процесус
аспект на
на талус,
таларния купол,
калканеус,
задна мастна
субталарна става
възглавничка,
ставен хрущял

Очаквани
находки

Остеохондрално
Остеохондрално
засягане,
засягане
синовиит

Синовиит

Позиция на
пациент

Позиция на
трансдюсер
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Седнало положение с пета на
кушетката и лека флексия на
подбедрица, лек натиск с улната на
екзаминатора върху стъпало

Средносагитална

Транзверзална

Синовиит

Синовиит

Таблица 2. Техника на СЕ за коляно според HEAD-US.
Плоскост
К1
(преден
супрапателарен
рецесус)
Позиция на
пациент

Позиция на
трансдюсер

Анатомични
белези

Очаквани
находки

Плоскост
К2А
(парапателарни
рецесуси)

Плоскост
К2В
(парапателарни
рецесуси)

Легнал на кушетката, флексия на коляно 30°-40°
Средносагитална (долен
край на сонда
върху горен
полюс на патела)
Дистален фемур,
сухожилие на m.
quadriceps
femoris,
супрапателарен
рецесус,
супрапателарна и
префеморална
мастни
възглавнички
Синовиит,
остеофити

Медиална и
латерална
сагитална

Феморални
кондили,
retinaculum
patellae

Транзверзална
върху средна
трета на патела

Плоскост
Плоскост
К3
К4
(trochlea femoris) (при възрастни)
Седнал с
хиперфлексия на Външна ротация
коляното и
и 20°-30°
стъпало на
флексия
кушетката
Транзверзална,
краниално на
пателата

Коронарна
между предна и
средна трета на
медиално коляно

Дистален фемур,
Медиален
retinaculum
колатерален
patellae, патела, Trochlea femoris,
лигамент, фемур,
ставен хрущял
латерален
тибия, медиален
парапателарен
мениск
рецесус

Хроничен
Хроничен
Остеохондрална
пролиферативен пролиферативен
увреда,
синовиит
синовиит
остеофити

Остеофити

Таблица 3. Техника на СЕ за лакът според HEAD-US.
Плоскост
E1A
(радиален и
короноиден
рецесус)
Позиция на
пациент

Позиция на
трансдюсер

Анатомични
белези

Очаквани
находки

Плоскост
Е1В
(ОХП)

Плоскост
Е2А
(ОХП, радиален
и ануларен
рецесус)

Плоскост
Е2В
(короноиден
рецесус,
trochlea)

Седнало положение. Предмишница на кушетката с длан нагоре. Лек
натиск от екзаминатора върху тенара на пациента поддържа пълна
супинация и максимална екстензия на лакътя.
Предна
транзверзална в
Предна
Предна
среда на
транзверзална,
Предна
сагитална –
мишница 10 см
придвижва се
сагитална над
проксимално от
надолу след
радиокапителарната придвижва се
става
медиално
лакът и се
визуализиране
придвижва
на рецесусите
надолу
Хумерусен вал,
Capitellim
радиална
Trochlea, proc.
humeris, глава на
(латерална) и
coronoideus,
Capitellim
радиус, радиален
короноидна
коро-ноиден
и ануларен
humeris, trochlea,
(медиална) фоса
рецесус и фоса,
рецесус, шийка
m. brachialis,
и рецесус,
m. brachialis,
на радиус,
ставен хрущял
предни мастни
предна мастна
предна мастна
възглавнички, m.
възглавничка
възглавничка
brachialis
Остеохондрална
увреда на
Синовиит,
сapitellim
остеохондрална
Остеохондрално
Синовиит
humeris и
увреда на
засягане
радиална глава,
trochlea
синовиит

Плоскост
Е3
(заден рецесус)
Флексия на
лакът 90° с длан
опряна на
кушетката

Средносагитална

Trochlea, задна
мастна
възглавничка,
олекранон,
m. triceps

Синовиит
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4. МРТ изследване на стави
МРТ е проведено на 41 хемофилни стави при пациенти над 6-годишна
възраст на апарат GE Signa Hdxt-1,5 T. Включени са както засегнати, така и
незасегнати ехографски стави. На всяка става са проведени 5 измервания в
трите проекции, като са използвани:
o T2/MERGE-gradient echo образи (TR 618.0 ms; TE 14,4 ms; flip angle 20;
bandwidth 31,2; матрикс 320/224; NEX 2; average field of view 26; размер
на срезовете 3/0,6мм; gap 1);
o T1/FSE (TR 543.0 ms; TE 10,1 ms; flip angle 20; bandwidth 31,2; матрикс
384/256; NEX 2; average field of view 26/26; размер на срезовете
3/0,6 мм; gap 0);
o PD/FS FSE (TR 1734 ms; TE 13,5 ms; flip angle 20; bandwidth 31,2;
матрикс 352/224; NEX 2; average field of view 18/18; размер на срезовете
3/0,6 мм; gap 0);
o T2/FSE (TR 3550.0 ms; TE 86,8 ms; flip angle 20; bandwidth 31,2; матрикс
352/224; NEX 2; average field of view 26/26; размер на срезовете
3/0,6 мм; gap 0)
o T2/STIR (TR 4000.0 ms; TE 50,5 ms; flip angle 20; bandwidth 31,2;
матрикс 320/224; NEX 2; average field of view 26/2; slice thickness
3/0,6 мм; gap 0)
За изследването на коленните и глезенните стави е използвана колянна
антена, а за лакътните стави – мека антена за повърхностни структури. Не е
прилагано контрастно усилване. Не е използвана седация за провеждане на
изследването.
Оценката на образите е осъществявана от двама сертифицирани МРТ
рентгенолози, които не са били информирани за резултатите от СЕ.
Интерпретацията им е била съобразно възприетата и валидирана
Съгласувана МРТ скала за оценка на ХА, като е получавана обща оценка за
всяка отделна става и оценка по домени (Приложение 2).
5. Статистически методи
Съставена е база данни, включваща 67 променливи за всяка става.
Резултатите са обработени с методите на дескриптивен, вариационен,
корелационен, регресионен и графичен анализи. Всички данни са
анализирани със статистически пакет SPSS (Statistical Program for Social
Science, Chicago, Illinois). За статистически достоверни са приети разликите
при уровен на значимост Р < 0,05. Резултатите за качествените променливи
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са отразени като абсолютен брой и процент. Резултатите за количествените
променливи са посочени като минимална, максимална, средна аритметична
стойност ± стандартна грешка. Сравняването на пропорциите на
качествените променливи между групите е осъществено чрез Pearson’s chiквадрат и Fisher’s exact (или Student t test) тестовете. Сравняването на
количествените променливи между две подгрупи е осъществено чрез
independent T-test или Mann-Whitney U test при непараметрично
разпределение, а за повече от две групи – чрез One-Way ANOVA с корекция
на Bonferroni или Kruskal-Wallis H при непараметрично разпределение.
Корелациите са оценени чрез линеарния корелационен коефициент на
Pearson (r). Корелации от 0.1-0.3 са интерпретирани като слаби, 0.4-0.6 –
умерени и > 0.6 – силни, а > 0.8 – отлични. Рисковите фактори от
еднофакторния анализ за ставна увреда, установена чрез СЕ, са анализирани
чрез многофакторен логистично регресионен анализ по метод forward
conditional. Изграден е прогностичен модел, чиято сензитивност и
специфичност е тествана чрез receiver operating characteristic (ROC) крива.
Нивото на съответствие между изследващите (рентгенолог за МРТ и
клиницист за СЕ) е изследвано чрез карра коефициента при кростабулация.
Карра коефициент от 0.5 до 0.7 показва умерено ниво на съответствие, от
0.7 до 0.8 – добро ниво на съответствие, а над 0.8 – силно ниво на
съответствие.
За изчисляване на сензитивност, специфичност, ППС и НПС за
използвани следните формули:
Сензитивност =

истински положителни случаи
истински положителни + фалшиво отрицателни случаи

Специфичност =

истински отрицателни случаи
истински отрицателни + фалшиво положителни случаи

ППС =

истински положителни случаи
истински положителни + фалшиво положителни случаи

НПС =

истински отрицателни случаи
истински отрицателни + фалшиво отрицателни случаи

13

6. Дизайн на проучването

1.
2.
3.
4.

• Ехографската оценка на 6 индексни стави: глезени,
колена и лакти по протокол HEAD-US.

• Физикална оценка на СС на 6 индексни стави: глезени,
колена и лакти чрез HJHS версия 2.1

• МРТ оценка на засегнати и незасегнати хемофилни
стави при пациенти над 6-годишна възраст.

5.

• Проучване на корелациите на общата HJHS оценка и
оценката по
отделни домени с клиничните
характеристики на пациентите.

6.

• Проучване на корелациите на общата и по отделни
домени HEAD-US оценка с HJHS оценката и
клиничните характеристики на пациентите.

7.

• Проучване на корелациите на общата и по домени МРТ
оценка с HJHS оценката и с клиничните характеристики
на пациентите.

8.
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• Преглед на пациентския дневник и медицинското досие
за определяне на клиничните характеристики на
пациента и хеморагичния фенотип.

• Проучване на корелациите на общата и по домени МРТ
оценка с общата и по домени HEAD-US оценка.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Резултати и обсъждане по задача 1: Клинични характеристики и
физикална оценка на ставната увреда.
Изследвани са 95 хемофилни стави, чието разпределение според
локализацията е отразено на Фигура 1.
ЛРС
1 / 1%

ДРС
2 / 2%

ЛЛС

ДКС
15 / 16%

15 / 16%

ЛКС
ДЛС

15 / 16%

16 / 17%

ЛГС
15 / 16%

ДГС
16 / 17%

Фиг. 1. Разпределение на ставите според локализация.
ДКС: дясна колянна става; ЛКС: лява колянна става; ДГС: дясна глезенна става;
ЛГС: лява глезенна става; ДЛС: дясна лакътна става; ЛЛС: лява лакътна става;
ДРС: дясна раменна става; ЛРС: лява раменна става.
Средната възраст на пациентите е 10.7 ± 0.5 (4-20) години, като 43 (45.3%) от
изследваните стави са при деца под 10-годишна възраст.
Разпределението на изследваните стави според клиничните характеристики на
пациентите е представено на Таблица 4.
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Таблица 4. Разпределение на изследваните стави според клиничните характеристики на
пациентите.
Клиничен признак

Средна стойност (IQR*) или брой стави (%)

Телесно тегло (кг) при оценката

41.6 (15-94)

BMI (kg/m2) при оценката

19.8 (15-30.3)

Фамилна анамнеза за хемофилия
Диагноза на хемофилията

Позитивна

77 (81.1%)

Хемофилия А-тежка форма
Хемофилия В-тежка форма
Инхибиторна хемофилия А
Средно тежка хемофилия А

48 (50.5%)
21 (22.1%)
20 (21.1%)
6 (6.3%)

Възраст при диагнозата (месеци)

7.3 (0-60)

Възраст на първо приложение на фактор концентрат
(месеци)

13 (0-60)

Възраст при начало на профилактика (години)

6.2 (1.3-14)

Възраст на достигане на пълнодозова профилактика
(години)

6.2 (1.4-14)

Единична профилактична доза (Е/кг т.т.)

37.8 (16-75)

Използван фактор концентрат

Рекомбинантен
Рекомбинантен с удължен полуживот
Плазмен +рекомбинантен

Интервално серумно ниво на фактор (%)

31 (32.6%)
12 (12.6%)
52 (54.7%)
1.28 (0.3-4.6)

* IQR: interquartile range

Към момента на изследването 57 (60%) от изследваните стави са при
пациенти с нормален BMI, 32 (33.7%) – при пациенти със свръхтегло, а
6 (6.3%) – при пациенти с поднормен BMI.
Според вида на хемофилията в проучената група преобладават ставите
при тежка форма на Хемофилия А. Подлежащите генетични мутации са
известни при половината от пациентите. От уточнените мутации
преобладава Intron 22 делецията, характерна за тежка форма на Хемофилия
А. Всички пациенти с тежка форма на Хемофилия А и В провеждат
профилактично заместително лечение. Повечето пациенти са получавали
през живота си и плазмени и рекомбинантни фактор концентрати. При
всички пациенти комплаянсът към предписания режим е бил добър и са
приложени над 100 експозиционни дози фактор концентрат до момента на
изследването. В изследваната група преобладават ставите с вторична –
38 (40%) и третична профилактика – 12 (12.6%). Първична профилактика е
започната при 37 (38.9%) от ставите. При 8 (8.4%) от ставите е провеждано
лечение при необходимост с байпас продукти (rVIIa, aPCC) поради
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инхибиторно състояние. Преобладаващо използван режим на
профилактично приложение на фактор концентрат приложение е два пъти
седмично при 44 (46.3%) стави, а най-рядко е прилаган профилактичен
режим през интервал от 5 дни. Постиганото интервално ниво на
коагулационния фактор се различава статистически значимо между
отделните профилактични режими (F: 2.8; P = 0.04). Най-ниско интервално
ниво: 0.66 ± 0.09 U/l е налице при пациентите, получаващи профилактичен
режим 3х седмично. Статистически значима е разликата между постиганото
интервално ниво при пациенти с нормални стави от СЕ (1.54 ± 0.19 U/l) в
сравнение с пациенти с установими ехографски ставни промени
(0.97 ± 0.13 U/l) (Р = 0.002). По-слаба зависимост се установява между
оценката по HJHS 2.1 и интервалното ниво: 1.24 ± 0.15 U/l при нормални
стави и 0.84 ± 0.09 U/l при увредени. Не се установява подобна значимост за
интервалното ниво и установените МРТ промени.
Средната възраст при първо приложение на фактор концентрат варира
широко в зависимост от възрастта на изява и тежестта на първата
хеморагична проява. Хемартроза като първа проява на заболяването и
основание за първо приложение на фактор концентрат е налице при
18 (18.9%) от изследваните стави. Във всички останали случаи първата
хеморагична проява е мускулен хематом, с изключение на 1 пациент с
хемоторакс и 1 с кървене от пъпа. Възрастта на изява на първата хемартроза
е 20.3 ± 2.2 (1.2-36) месеца. Първите хемартрози ангажират еднакво колена
и китки, без да засягат глезени и лакти.
СГЧСК на изследваната група е 1.83 ± 0.37 (1.09 – 2.57) хемартрози на
година. Не се установява статистически значима разлика между СГЧСК в
отделните стави при съпоставяне с One-Way ANOVA с корекция на
Bonferroni.
Клинично съобщавани хемартрози са налице при 37 (38.9%) от
изследваните стави, като преобладава травма-индуцираното кървене –
23 (24.2%) от тях. Най-често засегнати от кървене са глезенните стави –
15 (46.3%).
Преобладават ставите с кумулативен брой хемартрози: 10 при всички
локализации, с изключение на раменните стави. Анамнестично критерии за
наличие на ТС са налице при 16 (16.9%) от изследваните стави, като найчесто са засегнати десен глезен и десен лакът, следвани от ляв глезен,
коленни стави, ляв лакът и дясна раменна става.
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Физикално ставно изследване по HJHS 2.1 е проведено на 86 стави
(90.5% от всички проучени стави). Изключени от HJHS 2.1 оценката са
3 раменни стави (3.2% от всички стави). Невъзможна е била оценката на
6 (6.3%) от ставите поради възрастта на пациента.
Нормални стави според HJHS 2.1 оценката са 60 (69.8%). Общата
оценка на HJHS на една става е средно 1.8 ± 0.37 (0-15) точки и е представена
наред с оценката по отделни домени на всички изследвани стави на
Фигура 2.

HJHS оценка - средна стойност
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Фиг. 2. Резултати на HJHS 2.1 оценка за всички изследвания стави. HJHS:
Haemophilia Joint Health Score; ПО: продължителност на отока; ЗФ: загуба на
флексия; ЗЕ: загуба на екстензия; МА: мускулна атрофия; КПД: крепитации при
движение

Преобладават глобалните нарушения в походката, следвани от
крепитации в ставата при движение и намалена мускулна сила. Сравнително
рядко е установяван краткотраен или по-дълготраен (над 6 месеца) ставен
оток, но отокът корелира с общата HJHS оценка (r: 0.55; P < 0.001), болката
(r: 0.47; P < 0.001), мускулната сила (r: 0.46; P < 0.001), ЗФ (r: 0.65; P < 0.001),
ЗЕ (r: 0.65; P < 0.001), МА (r: 0.37; P < 0.001), като не корелира единствено с
отклоненията в походката и КПД.
Липсва статистически значима разлика в общия HJHS 2.1 между
ставите. При сравнение по отделните домени на HJHS 2.1 се установява
статистически значима разлика между ставите единствено по отношение
загуба на флексия (F: 2.25; P <0.05), като най-засегната е ЛГС, следвана от
ДГС (Фигура 3).
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Фиг. 3. Error bars на HJHS 2.1 оценката за загуба на флексия
според изследваната става.
ДКС: дясна колянна става; ЛКС: лява колянна става; ДГС: дясна глезенна става;
ЛГС: лява глезенна става; ДЛС: дясна лакътна става; ЛЛС: лява лакътна става.

Налице е слаба статистическа зависимост между общата HJHS 2.1
оценка и видът на хемофилията (F: 3; P < 0.05), като най-висока оценка е
установена при тежка форма на Хемофилия А: 2.5 ± 0.6 точки. По
отношение на отделните домени подобна зависимост се установява за
„болка“ (F: 2.9; P < 0.05), „сила“ (F: 3.4; P < 0.05), „походка“ (F: 3.7; P < 0.05)
и „КПД“ (F: 2.9; P < 0.05).
Установява се значима корелация между кумулативния брой
хемартрози и общата HJHS 2.1 оценка (r: 0.56; P < 0.001), както и с отделните
домени на HJHS 2.1 с изключение на отклонения в походката, представена
на Фигура 4. Най-силна е корелацията с наличие на болка (r: 0.57; P < 0.001),
мускулна атрофия (r: 0.62; P < 0.001) и КПД (r: 0.51; P < 0.001). Съобразно
съобщаваните хемартрози общата HJHS 2.1 оценка е нормална при
15 (44.1%) от ставите с регистрирано кървене през живота. Установяват се
обаче отклонения в HJHS 2.1 за стави, в които анамнестично никога не е
имало кървене: 7 (13.5%). Не се установява зависимост между общата
оценка на HJHS 2.1 и СГЧСК.
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Фиг. 4. Зависимост между кумулативния брой хемартрози и HJHS 2.1 оценката.
МА: мускулна атрофия; КПД: крепитации при движение.

Общата HJHS 2.1 оценка и оценката по отделни домени корелират с
възрастта на пациента към момента на изследването (r: 0.47; P < 0.001), като
са значимо по-високи над 10-годишна възраст (Фиг. 5).
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Фиг. 5. HJHS 2.1 оценка на изследваните стави според възрастовата група.
HJHS: Haemophilia Joint Health Score; ПО: продължителност на отока;
ЗФ: загуба на флексия; ЗЕ: загуба на екстензия; МА: мускулна атрофия;
КПД: крепитации при движение.
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Общата HJHS 2.1 оценка, както и оценката по отделни домени се
различава сигнификантно в зависимост от началото на профилактиката –
преди или след 2-годишна възраст (F: 9.5; P = 0.003) (Фигура 6). Тази
зависимост е особено изразена за домените „болка“ (F: 30; P < 0.001),
„походка“ (F: 45.4; P < 0.001) и „КПД“ (F: 31.4; P < 0.001), и по-слабо
проявена за „ЗФ“ (F: 5.2; P < 0.05) и „сила“ (F: 6.8; P < 0.05). Не се установява
връзка между възрастта на началото на профилактика и „оток“, „ПО“, „ЗЕ“
и „МА“.
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Фиг. 6. HJHS 2.1 оценка на изследваните стави според вида профилактика.
HJHS: Haemophilia Joint Health Score; ПО: продължителност на отока;
ЗФ: загуба на флексия; ЗЕ: загуба на екстензия; МА: мускулна атрофия;
КПД: крепитации при движение.

Общата HJHS 2.1 оценка значимо корелира с възрастта на започване на
профилактика (r: 0.46; P < 0.001) и възрастта на достигане на пълнодозова
профилактика (r: 0.48; P < 0.001). При включване на профилактичния режим
под 2-годишна възраст средната обща HJHS 2.1 ставна оценка e 0.11 ± 0.11
точки, сравнена с 2.23 ± 0.49 точки за групата изследвани стави със
започната профилактика над 2-годишна възраст. Общата HJHS 2.1 оценка
корелира също с теглото на пациента (r: 0.35; P = 0.001), но не корелира с
BMI, което вероятно отразява ефекта на възрастта на пациента. Не се
установява корелация с възрастта при диагнозата на хемофилията и
възрастта на изява на първото ставно кървене. Налице е слаба негативна
корелация с прилаганата единична профилактична доза на фактор
концентрат (r: -0.3; P < 0.05).
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Обсъждане на клиничната ставна оценка
Наблюдаваната СГЧСК в проучената група е съизмерима със
съобщаваната от Fischer и стр. при пациенти на профилактичен режим.
Авторите изтъкват също по-честото мекотъканно кървене в ранна детска
възраст към момента на поставяне на диагнозата. Потвърждава се и
характерната тенденция за по-честото кървене в глезенни стави в хода на
заместителното лечение. Постигането на интервално ниво над 1% се
асоциира с по-голяма вероятност за запазен СС от ехографската оценка в
проучената група.
Физикалното изследване на стави чрез HJHS 2.1 скалата установява
висок процент нормални стави – 69.8%. Подобни резултати съобщават и
Fischer и сътр. и Hilliard и сътр. Вероятно обяснение е все по-широкото
използване на профилактични режими, както и нарастване на честотата на
кървене в по-късна възраст с увеличаване на спортната и физическа
активност. Друго предлагано обяснение е по-силният и неувреден мускулен
апарат по време на нормалния растеж при деца, които до голяма степен
успяват да преодолеят началните симптоми и ограниченията на ХА.
Rodriguez-Merchan и сътр. наблюдават, че пациенти с напреднала глезенна
ХА могат да не съобщават изразена болка и да имат съхранен ОНД. В тази
насока са и получените от нас резултати от физикалното ставно изследване,
които не насочват към предилекционно засягане на глезенната става в
противовес на съобщаваните от Bladen и сътр. и Kuijlaars и сътр. данни.
Общата HJHS оценка не се различава сигнификантно между отделните
стави в проучената група. Установява се единствено статистически значима
разлика по отношение на ЗФ. Groen и сътр. съобщават най-висока средна
обща HJHS оценка за лакти в проучване върху 226 деца с тежка, средно
тежка и лека хемофилия. Те също потвърждават позитивната асоциация
между общата HJHS оценка и кумулативния брой хемартрози, установена и
в изследваната от нас група. Общата HJHS оценка отразява точно
кумулативната честота на хемартрози, но не и средногодишната честота на
ставно кървене. Все пак този клиничен параметър има известни ограничения
поради субективния му характер и възможността за недооценяване или
свръхдиагностициране от пациента/родителя.
Trakymiene и сътр. установяват висока обща HJHS оценка: 27.4 ± 14.5
при 16 пациента на възраст 4-17 години с тежка хемофилия, провеждащи
лечение при необходимост. Те установяват най-тежко засягане на
глезенните стави, следвани от колена и лакти. Засягането е значимо по-леко
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при деца под 10-годишна възраст. Установената от нас обща HJHS 2.1
оценка е съпоставима със съобщената в същото проучване при пациенти с
профилактично лечение. Все пак трябва да се вземе предвид, че авторите
използват HJHS версия 2.0, което затруднява директното сравнение.
Като независими рискови фактори за отклонения в общата HJHS 2.1
оценка от клиничните характеристики на пациента се извеждат възраст на
пациента над 10 години към момента на изследването и начало на
профилактиката над 2-годишна възраст на пациента. По-лоша обща HJHS
2.1 оценка при по-големи деца и при късно започване на профилактиката се
съобщава и от Oldenburg и сътр. и Sun и сътр. Възможно е по-високата
пропорция стави с вторично започната профилактика при децата над 10годишна възраст в изследваната група да оказва ефект върху значимостта на
този фактор. Резултатите потвърждават протективния ефект на
профилактиката в дългосрочен аспект независимо от възникващите
пробивни кървения.
2. Резултати и обсъждане по задача 2: Ехографска оценка на ставната
увреда.
СЕ е проведена при 95 хемофилни стави. Ехографски промени са
установени при 44 (46.3%) от ставите, като най-често засегнати са глезените,
следвани от дясно коляно (Фигура 7).

Фиг. 7. Ставна оценка на колена, глезени и лакти според HEAD-US протокола.
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Преобладават леките промени – HEAD-US оценка: 1-2 точки при 17.9%
от всички изследвани стави и 38.6% от увредените стави. Общата HEAD-US
оценка, както и тази по отделни домени според скринираната става е
отразена на Фигура 8.
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Фиг. 8. Обща HEAD-US оценка и оценка по отделните HEAD-US домени според
изследваната става.СХ: синовиална хипертрофия; ДКС: дясна колянна става;
ЛКС: лява колянна става; ДГС: дясна глезенна става; ЛГС: лява глезенна става;
ДЛС: дясна лакътна става; ЛЛС: лява лакътна става.

Най-често се установява различна степен на СХ: в 38 (86.4%) от
увредените стави, следвана от хрущялна увреда: в 37 (84%) от увредените
стави и костно засягане: при 27 (61%) от увредените стави. Наличието на
СХ силно корелира с изявата на хондрално засягане (r = 0.81; P < 0.001) и
костни промени (r = 0.74; P < 0.001). Идентифицират се обаче и малък брой
стави с вече развила се остеохондрална увреда без белези на СХ – 6 от
ставите без СХ са с хондрално засягане, а 3 от ставите без СХ с костни
промени. В изследваната група преобладават леката СХ при 25 (65.7%) от
засегнатите стави и фокална парциална/по цялата дебелина загуба на ставен
хрущял, ангажираща до 50% от таргетната повърхност при 28 (75.6%) от
увредените стави. По отношение на увредата на субходрална кост е налице
приблизително еднакво степенно разпределение на тежестта – лека увреда е
налице при 15 (55.5%) от засегнатите стави.
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При разделяне на ставите според възрастовата група се установяват
практически нормални стави при деца под 10-годишна възраст за разлика от
по-големите деца с 2 изключения, при които е налице HEAD-US оценка:
1 точка (Фигура 9).
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Фиг. 9. Обща HEAD-US оценка и оценка по отделните HEAD-US домени според
възрастта на пациента. СХ: синовиална хипертрофия.

Не се установява корелация между общата HEAD-US оценка и
възрастта, на която е настъпило първото ставно кървене, дали съответната
става е била засегната от първата хемартроза, единичната профилактична
доза на фактор концентрат и видът на хемофилията. Налице е силна
корелация на общата HEAD-US оценка с кумулативния брой хемартрози в
съответната става (r: 0.67, P < 0.001), съобщаваната СГЧСК (r: 0.63,
P < 0.001) и физикалната ставна оценка (r: 0.60, P < 0.001); умерена
корелация с възрастта, на която е започната профилактика (r: 0.49,
P < 0.001), видът профилактика (r: 0.59, P < 0.001), телесното тегло на
пациента (r: 0.52, P < 0.001) и възрастта на достигане на пълнодозов
профилактичен режим (r: 0.54, P < 0.001), негативна корелация с
възрастта, на която е поставена диагнозата (r: -0.26, P < 0.01) и възрастта на
първо приложение на фактор концентрат (r: -0.3, P < 0.01), слаба корелация
с честотата на профилактично приложение на фактор концентрат (r: 0.37,
P < 0.01) и интервалното ниво (r: 0.29, P < 0.01). Аналогична силна
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корелация за посочените клинични променливи се установява и при
анализиране на отделните субдомени на HEAD-US (Таблица 9). От
отделните домени на HJHS 2.1 силна корелация с общата ставна HEAD-US
оценка се установява за болката (r: 0.62, P < 0.001) и КПД (r: 0.62, P < 0.001),
а умерена – за глобалните нарушения на походката (r: 0.51, P < 0.001).
Липсва корелация на отока и неговата продължителност с общата ставна
HEAD-US оценка. Корелацията между HEAD-US оценката по отделните
домени и клиничните данни при пациентите е представена на Таблица 5.
Наличието на ставна болка, мускулна атрофия и КПД корелират значимо с
всички домени на HEAD-US, докато загубата на екстензия, намалената
мускулна сила и нарушенията в глобалната походка се асоциират с
настъпила остеохондрална увреда. Едва вече при настъпила костна увреда
се установява асоциация със загуба на флексия в съответната става.
Табл. 5. Корелация между HEAD-US оценката по отделните домени и клиничните
данни.
Показател

HEAD-US

СГЧСК
Кумулативен брой хемартрози
Вид профилактика
Телесно тегло
HJHS 2.1 – обща оценка
HJHS 2.1 – Ставна болка
HJHS 2.1 – Мускулна атрофия
HJHS 2.1 – Крепитации при движение
HJHS 2.1 – Загуба на флексия
HJHS 2.1 – Загуба на екстензия
HJHS 2.1 – Сила
HJHS 2.1 – Глобална походка
Възраст на пълнодозова профилактика
Възраст на начало на профилактика

СХ
r (P)

Хрущялна
увреда r (P)

Костна
увреда r (P)

0.58 (<0.001)
0.64 (<0.001)
0.54 (<0.001)
0.49 (<0.001)
0.41 (<0.001)
0.47 (<0.001)
0.39 (<0.001)
0.47 (<0.001)
0.24 (0.022)
0.29 (0.006)
0.20 (0.062)
0.33 (0.01)
0.50 (<0.001)
0.45 (<0.001)

0.62 (<0.001)
0.65 (<0.001)
0.61 (<0.001)
0.52 (<0.001)
0.6 (<0.001)
0.65 (<0.001)
0.46 (<0.001)
0.65 (<0.001)
0.31 (0.003)
0.45 (<0.001)
0.46 (<0.001)
0.55 (<0.001)
0.54 (<0.001)
0.50 (<0.001)

0.55 (<0.001)
0.57 (<0.001)
0.49 (<0.001)
0.46 (<0.001)
0.6 (<0.001)
0.60 (<0.001)
0.45 (<0.001)
0.58 (<0.001)
0.41 (<0.001)
0.427 (<0.001)
0.46 (<0.001)
0.50 (<0.001)
0.43 (<0.001)
0.40 (<0.001)

Нивото на съпоставимост между HJHS 2.1 оценката и HEAD-US
оценката е умерено (к: 0.5; Р ˂ 0.001). При 3 (11.5%) от увредените от HJHS
стави не се потвърждават отклонения чрез СЕ. Обратно, СЕ установява
отклонения при 18 (30%) от ставите, преценени като нормални чрез
HJHS 2.1. Все пак се установява статистически значима разлика в общата и
по домени HEAD-US оценка между нормалните и увредените от HJHS 2.1
оценката стави (F: 20; P ˂ 0.001). При незасегнатите стави от HJHS 2.1
оценката са налице по-леки ехографски промени (Фигура 10). От
нормалните според HJHS 2.1 (оценка: 0 точки) стави се установява СХ при
16 (26.7%) стави, хрущялна увреда – при 12 (20%) стави и костно засягане –
при 8 (13.3%) стави.
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Фиг. 10. Обща HEAD-US оценка и оценка по отделните HEAD-US домени според
HJHS 2.1 оценката. СХ: синовиална хипертрофия.

Чрез СЕ се установяват промени при 14 (24.1%) от асимптомните стави
без съобщавани хемартрози, но също така при 7 (18.9%) от ставите с поне 1
хемартроза са ехографски неувредени.
Общата HEAD-US оценка се различава статистически значимо в
зависимост от наличието на ТС: 5.07 точки за ТС и 1.09 точки при
нетаргетни стави (Р < 0.001), представено на Фигура 11.
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Фиг. 11. Обща и по домени HEAD-US оценка в зависимост от наличието на ТС:
таргетна става.
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Обсъждане на ехографската ставна оценка
Публикуваните до момента проучвания върху СЕ насочват към
потенциала на образната методика за установяване на мекотъканни и
периферни хрущялни промени при ПСХ. СЕ притежава редица предимства
пред МРТ за клиничната практика: по-кратко времетраене на изследването,
достъпност на ехографските апарати, добра пространствена резолюция,
динамична характеристика на образа и възможност за заемане на удобна
позиция от пациента по време на изследването. Рутинното ѝ въвеждане за
оценка и проследяване на СС обаче изисква още валидиращи проучвания
поради зависимостта на метода от експертността на оператора и липса на
общоприет стандартизиран протокол на изследване, улесняващ
съпоставимостта на резултатите между центровете. Публикуван
систематичен обзор от Ligocki и сътр. показва недостатъчно убедителни
данни за точността на СЕ за откриване на ранни мекотъканни промени и
корелацията им с клиничните данни и функционалния СС.
След създаване на HEAD-US протокола за СЕ са публикувани няколко
проучвания за приложимостта му върху различни кохорти ПСХ. Altisent и
сътр. и Foppen и сътр. проучват педиатричното приложение на протокола.
Timmer и сътр. прилагат HEAD-US протокола за оценка на СС при възрастни
пациенти. De la Corte-Rodriguez и сътр. и Sigl-Kraetzig и сътр. изследват чрез
СЕ по HEAD-US смесена група от деца и възрастни ПСХ съответно на
възраст 4-69 години и 3-51 години. Jiménez-Yuste и сътр. провеждат
проучване върху пациенти с Хемофилия В. Резултатите от тези проучвания
подлежат единствено на условно сравнение поради разнообразието в
кохортите изследвани ПСХ и използваните терапевтични режими.
Честотата на прояви на ХА при безсимптомни стави: 24.1% в
проведеното проучване изглежда доста висока, но подобни резултати се
съобщават и от други автори. Di Minno и сътр. установяват чрез СЕ при
20 ПСХ средно тежка/тежка СХ и ерозии на хрущяла в 25-30% от
безсимптомните стави, в които никога не са регистрирани хемартрози. От
друга страна, Foppen и сътр. установяват отклонения чрез СЕ в 5/49 (10.2%)
симптомни стави и не откриват промени в асимптомни стави. Кlukowska и
сътр. също установяват силна корелация между кумулативния брой
хемартрози и хрущялните дефекти при деца на възраст 2-16 години.
Редица автори посочват по-честото засягане на глезенни стави при
оценка чрез СЕ. Подобни данни се установяват и в настоящото проучване.
Въпреки това Zhang и сътр. публикуват съвременни данни за все още
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честото ангажиране на коленни стави. Вероятно предилекционното засягане
на глезенна става в дадена кохорта отразява и пропорцията на пациентите,
получаващи профилактичен режим.
При пациенти на профилактичен режим преобладават леките промени
от СЕ и най-честа находка е СХ. Липсата на СХ при СЕ обаче не изключва
наличието на остеохондрални промени в проучената от нас група.
Малко на брой проучвания понастоящем търсят корелация между
едновременното установяване на ехографски промени и ранните
функционални дефекти от обективното изследване. СЕ може да
идентифицира тежко ставно засягане със СХ и хрущялни промени при
нормално физикално изследване, особено при пациенти с хипермобилни
стави и незрял скелет. Наличието на болка, мускулна атрофия и КПД от
HJHS 2.1 оценката са сигнификантно свързани със ставна увреда от СЕ в
проучената група. ЗЕ, нарушенията в мускулната сила и глобалната походка
корелират с вече настъпила хрущялна и костна увреда, а ЗФ – с костна
увреда, установена от СЕ. De la Corte-Rodriguez и сътр. проучват
приложимостта на HEAD-US протокола за откриване на начални прояви на
ХА при неувредени стави с оценка 0 точки според HJHS версия 2.1. В голяма
група от 976 стави при деца и възрастни (4-69 години) пациенти с
Хемофилия А и В се установява, че 14% от неувредените стави според
HJHS 2.1 са с отклонения от СЕ по HEAD-US протокола. Най-често
засегнатата става е десен глезен. Установената от нас честота на ехографски
промени при функционално нормални стави: 30% надвишава двукратно
съобщената от авторите. Резултатите са съпоставими поради използване на
еднакви инструментариуми за СЕ и физикална оценка на СС.
Предполагаеми фактори за различието в тях са по-късно започване на
профилактика в изследваната от нас група и по-младата възраст на
включените пациенти, обуславяща все още неизчерпани функционални
компенсаторни възможности. От друга страна, през 2016 г. Foppen и сътр.
проучват диагностичната стойност и приложението на HEAD-US протокола
при 32 деца (средна възраст 11.5 г.), от които 85% с Хемофилия А, а 94% с
тежка форма. Изследвани са 2 стави на пациент (тази с най-висок риск за
ХА според индивидуалния хеморагичен фенотип и контралатералната ѝ) и
на същия ден е оценен HJHS. Авторите установяват, че някои стави с леко
засягане от HJHS са нормални според HEAD-US изследването, въпреки че
обобщено е налице значима корелация между HEAD-US и HJHS (r = 0.70,
P < 0.01). Несъответствия между функционалния статус и ехографската
оценка са налице едва в 6.3%. Авторите не предлагат съпоставка с МРТ
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находки. Все пак директната съпоставка между HEAD-US и HJHS оценката
е затруднена поради липсата на разделяне за мекотъканни и остеохондрални
елементи в скалата за физикално изследване. Това налага повече
валидиращи проучвания, сравняващи HEAD-US с МРТ находките за
установяване на нивото на сензитивност на HEAD-US.
3. Резултати и обсъждане по Задача 3: Рискови фактори за наличие
на ставна увреда от СЕ.
Сигнификантно свързаните с вероятността за наличието на ставна
увреда от СЕ при еднофакторния анализ променливи, кодирани като
бинарни стойности, се анализираха чрез многофакторен логистично
регресионен анализ по метод forward conditional (Таблица 6). Четири
рискови фактора се оказаха сигнификантно асоциирани със ставна увреда
от СЕ:
• Възраст на пациента над 10 години;
• Късно поставена диагноза (след 1-годишна възраст);
• Наличие на хемартрози анамнестично;
• Отклонения в общата HJHS 2.1 оценка.
Така изградения логистично-регресионен модел има 100%
сензитивност, 29% специфичност, 100% негативна предиктивна стойност и
55% позитивна предиктивна стойност за наличие на ставна увреда (Chisquare: 61.5, -2 log likelihood: 109.6, Cox & Snell R square: 0.53).
Табл. 6. Рискови фактори за наличие на ставна увреда от СЕ.
Многофакторен анализ
% стави с
Еднофакторен
Променлива
RR**
променливата* анализ: P
Р
(95% CI***)
Възраст ≥ 10 години

76.9%

˂0.001

29.3 (7.5 – 113.7) 0,001

Възраст при диагнозата ≥1 г.

16.7%

0.01

0.17 (0.04 – 0.65) 0,002

Възраст на първо приложение
на фактор ≥ 13 м.

12.5%

0.001

0.1 (0.02 – 0.38)

0.10

Начало на профилактика > 2 г.в.

54.8%

0.001

13.9 (3 – 64.4)

0.35

Съобщавани хемартрози

68.2%

˂0.001

5.6 (1.6 – 19.7)

0,003

СГЧСК > 1

65.9%

˂0.001

18.7 (7 – 24)

0.16

Интервално ниво ≤ 1%

65.9%

0.04

2.3 (1 – 5.4)

0.31

Отклонения в HJHS

56.1%

˂0.001

17.8 (4.7 – 67.2)

0,004

*Като % от ставите с увреда от СЕ (n = 44). **RR: relative risk; СГЧСК: средногодишна
честота на ставно кървене.*** CI: confidence interval
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Не се установява сигнификантна разлика между общата HEAD-US
оценка при пациенти без рисков фактор и тези с 1 рисков фактор, но е
налице статистически значимо по-висока HEAD-US оценка при тези с 2 и 3
рискови фактора (Р ˂ 0.001). В групата стави с 1 рисков фактор като такъв
превалира възрастта на пациента при диагнозата над 1 година. Receiver
operating characteristic (ROC) кривата на изведения логистично регресионен
модел демонстрира площ под кривата: 0.86 (95% интервал на
доверителност: 0.79 – 0.93).
Обсъждане на рисковите фактори за ставна увреда от СЕ
Чрез мултифакторен анализ се потвърждава значимостта на възрастта на
пациента над 10 години, късно поставена диагноза (след 1-годишна възраст),
наличие на хемартрози анамнестично и отклонения в общата HJHS 2.1
оценка като рискови фактори за ехографски доказана ставна увреда.
Вероятна причина за нормалната HEAD-US оценка при деца под 10годишна възраст е необходимостта от време за развитие на ХА, както и почесто провежданата първична профилактика при тази група пациенти. От коя
възраст трябва да бъдат проследявани пациентите и кога се изявяват ранните
промени на ХА остава обект на дискусии и вероятно е твърде индивидуално,
за да бъдат изведени категорични препоръки. Doria и сътр. съобщават
отлична съпоставимост на резултатите от СЕ между двама изследователи при
пациенти под 9-годишна възраст. Тези резултати показват, че зависимите от
растежа ставни промени не повлияват оценката на ХА при малки деца.
Проследяването на ставния статус чрез СЕ при ПСХ е наложително след 10годишна възраст на пациента при провеждан профилактичен режим поради
по-голямата честота на увредени стави в тази възрастова група.
Независими фактори за ставна увреда от СЕ в изследваната от нас група
са кумулативният брой хемартрози в съответната става, СГЧСК и наличието
на ТС. Altisent и сътр. сравняват оценката според HJHS версия 2.1 и СЕ по
HEAD-US протокола върху 124 стави при педиатрична група пациенти (419 години). Те установяват добра корелация между общата HEAD-US ставна
оценка и честотата на кървене през последните 5 години, но липсва
асоциация между HJHS и HEAD-US оценката. Подобно на получените от нас
резултати авторите установяват ехографски промени при 19.6% от ставите
със запазена функция от физикалното изследване и обратно, физикални
промени при 12.2% от ставите, преценени като нормални според HEAD-US.
Възниква въпроса дали това несъответствие не се дължи на хемофилия –
неспецифични ставни промени при изследваната група, което се съобщава от
Sluiter и сътр. при млади възрастни.
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4. Резултати и обсъждане по Задача 4: МРТ оценка на стави
МРТ изследване е проведено на 41 хемофилни стави (43.2% от
изследваните стави) при пациенти на възраст 7-19.5 години, като МРТ е
проведено само на 1 става на дете под 10-годишна възраст, а всички останали
изследвания са осъществени при пациенти над 10-годишна възраст.
Разпределението на изследваните стави е съответно 6 (15%) ДКС, 5 (12%)
ЛКС, 9 (22%) ДГС, 7 (17%) ЛГС, 7 (17%) ДЛС, 6 (15%) ЛЛС и 1 ДРС.
Таргетни стави са 10 (28.6%) от изследваните с МРТ стави, съответно
4 – ДГС, 3 – ДЛС, 1 – ЛКС, 1 – ЛГС и 1 – ДРС.
Обща МРТ оценка 0 точки (= напълно незасегнати стави) е установена
едва при 5 (12.2%) от изследваните стави, а оценка 1 точка – при 10 (24.4%)
от тях. МРТ увреждане се установява при всички изследвани глезенни стави,
10 (90.9%) от коленните стави и 9 (69.2%) от лакътните стави.
Най-тежко засегнати са глезенните стави – обща МРТ оценка: 19.5 ± 2.8
(13.5 – 25.5) точки, следвани от коленни стави – обща МРТ оценка: 11.9 ± 4.3
(2.1 – 21.6) точки и лакътни стави – обща МРТ оценка: 7.1 ± 2.6 (1.4 – 12.9)
точки (F: 4.1; P ˂ 0.05).
Оценката на отделните домени на МРТ в изследваната група стави
демонстрира преимуществено леки степени на ставна увреда. Преобладават
лек вътреставен излив при 25 (61% от ставите). Не се установява СХ и
отлагане на хемосидерин при 22 (53.7% от ставите). Промени в хрущяла се
установяват в 20 (48.8%) от изследваните стави, като само при 2 стави се
касае за пълна загуба на хрущял. Костни промени са налице при 21 (51.3%)
от изследваните стави, като те са тежки едва при 4 (9.8% от ставите).
Оформяне на СК се доказва в най-нисък процент от изследваните стави: 7
(17.1%).
Общата МРТ оценка не се различава статистически значимо в
зависимост от наличието на ТС, за разлика от оценката на HJHS 2.1 и HEADUS. Установими чрез МРТ промени са налице в 25 (69.4%) от ставите, при
които никога не е имало критерии за ТС според съобщаваната от
пациента/родителя честота на кървене. Статистически значимо по-често се
установява единствено натрупване на хемосидерин в ТС (Р = 0.018) като
индикатор за скорошно кървене и образуване на СК (Р = 0.025).
Общата МРТ оценка корелира умерено с кумулативния брой хемартрози
(r: 0.48; P = 0.001) и по-слабо със СГЧСК (r: 0.34; P = 0.02). Ставна увреда от
МРТ се установява при 12 (33.3%) от ставите, в които никога не са
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съобщавани хемартрози. СХ е налице в 4 (25 %) от ставите без съобщавани
хемартрози, а хрущялна и костна увреда – в 6 (37.5%) от тях. В нито една
става без кървене не се установяват СК. Налице е слаба до умерена корелация
между част от домените на HJHS 2.1 и общата МРТ оценка: болка (r: 0.38; P =
0.016) и КПД (r: 0.47; P = 0.002).
СХ е най-тежко проявена при изследваните глезенни стави (МРТ СХ
оценка: 3.7 ± 0.5 точки) до почти липсваща при лакътни (МРТ СХ оценка:
0.4 ± 0.4 точки) (F: 10.9; P < 0.001) (Фигура 12). Натрупването на хемосидерин
също е най-проявено в глезенни стави: 3.1 ± 1.8 точки (F: 6.7; P = 0.003).
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Фиг. 12. Boxplots на МРТ оценка по домени на колена, глезени и лакти.
СХ: синовиална хипертрофия; СК: субхондрална киста

Корелацията на отделните домени на МРТ оценката с клиничните
характеристики на пациентите и находките от физикалното изследване на
стави е представена на Таблица 7. Не е анализиран вида на профилактиката,
тъй като всички пациенти, при които е проведено МРТ на стави, с
изключение на 1, са получавали вторична профилактика. Възрастта при
започване на профилактиката и достигане на пълнодозова профилактика
корелира умерено единствено с установена от МРТ костна увреда. При
анализиране на вида на хемофилията не се установява разлика в общата МРТ
оценка и тази по отделни домени с изключение на по-честото наличие на
излив при Хемофилия В – 1.11 ± 0.2 в сравнение с Хемофилия А – 0.57 ± 0.1
и Инхибиторна Хемофилия – 0.67 ± 0.16 (One-way Anova с корекция на
Bonferroni P = 0.04; F: 3.5). Вътреставният излив не корелира с нито един от
показателите на HJHS 2.1 оценката. Общата HJHS 2.1 оценка корелира
умерено единствено с наличието на СХ от МРТ. За домените на HJHS 2.1
оценката се установява умерена корелация на ставната болка със СХ от МРТ
и КПД с всички домени от МРТ с изключение на вътреставен излив.
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Таблица 7. Корелация между МРТ оценката по отделните домени и клиничните
данни.

r (P)

Хрущялна
увреда
r (P)

Костна
увреда
r (P)

СК
r (P)

0.19 (0.45)

0.09 (0.71)

0.20 (0.43)

0.20 (0.43)

0.03 (0.90)

0.33 (0.03)

0.15 (0.34)

0.01 (0.9)

0.02 (0.88)

0.06 (0.97)

0.16 (0.31)

СГЧСК

0.17 (0.28)

0.40 (0.01)

0.41 (0.008)

0.19 (0.21)

0.25 (0.11)

0.35 (0.02)

Кумулативен брой хемартрози

0.02 (0.9)

0.47 (0.002) 0.49 (<0.001)

0.30 (0.05)

0.34 (0.02)

0.55 (<0.001)

Телесно тегло

0.33 (0.03)

0.07 (0.62)

0.20 (0.20)

0.21 (0.18)

0.21 (0.18)

0.05 (0.73)

HJHS – обща оценка

0.03 (0.82)

0.41 (0.008)

0.24 (0.12)

0.17 (0.27)

0.17 (0.26)

0.01 (0.95)

HJHS 2.1 – Оток

0.2 (0.21)

0.13 (0.41)

0.14 (0.37)

0.15 (0.34)

0.16 (0.32)

0.06 (0.68)

-

-

-

-

-

-

0.03 (0.81)

0.44 (0.004)

0.37 (0.02)

0.33 (0.03)

0.39 (0.013)

0.10 (0.51)

-

-

-

-

-

-

HJHS 2.1 – КПД

0.07 (0.65)

0.41 (0.008)

0.47 (0.002)

0.44 (0.004)

0.49 (0.001)

0.17 (0.29)

HJHS 2.1 – Загуба на флексия

0.01 (0.9)

0.25 (0.10)

0.04 (0.80)

0.08 (0.61)

0.06 (0.97)

0.01 (0.90)

HJHS 2.1 – Загуба на
екстензия

0.2 (0.2)

0.13 (0.41)

0.14 (0.37)

0.15 (0.34)

0.16 (0.32)

0.06 (0.68)

HJHS 2.1 – Сила

0.1 (0.52)

0.25 (0.12)

0.05 (0.73)

0.05 (0.75)

0.02 (0.87)

0.15 (0.33)

HJHS 2.1 – Глобална походка

0.05 (0.79)

0.23 (0.24)

0.16 (0.41)

0.11 (0.55)

0.12 (0.95)

0.14 (0.48)

Възраст на пълнодозова
профилактика

0.31 (0.05)

0.09 (0.55)

0.22 (0.16)

0.30 (0.06)

0.37 (0.02)

0.03 (0.82)

Възраст на поставяне на
диагнозата

0.05 (0.75)

0.16 (0.30)

0.13 (0.39)

0.23 (0.14)

-0.08 (0.61)

-0.02 (0.86)

Възраст на първо прилагане
на фактор

0.19 (0.23)

0.13 (0.39)

0.14 (0.35)

0.18 (0.25)

-0.11 (0.48)

-0.13 (0.39)

Възраст на начало на
профилактика

0.31 (0.05)

0.09 (0.55)

0.22 (0.16)

0.30 (0.06)

0.37 (0.02)

0.03 (0.82)

МРТ оценка

Излив
r (P)

СХ
r (P)

Хемосидерин

Възраст на първа хемартроза

0.21 (0.40)

Профилактична доза на
фактор

Показател

HJHS 2.1 – Продължителност
на отока
HJHS 2.1 – Ставна болка
HJHS 2.1 – Мускулна атрофия
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Кумулативният брой хемартрози в съответната става корелират найзначимо с отлагането на хемосидерин (r: 0.49; P < 0.001) и образуването на
СК (r: 0.55; P < 0.001) от домените на МРТ оценката. СГЧСК корелира със
СХ (r: 0.40; P = 0.01) и отлагането на хемосидерин (r: 0.41; P = 0.008) от МРТ,
но не се асоциира с остеохондрална МРТ увреда.
Обсъждане на МРТ оценка на стави
Най-тежки промени от МРТ се установяват в глезенните стави.
Предилекционното им засягане се съобщава и от други автори. Kraft и сътр.
съобщават мекотъканни промени от МРТ оценката при 31% от индексните
стави без анамнеза за клинично изявено кървене, като 75% от изследваните
глезенни стави са увредени. Lundin и сътр. също съобщават МРТ промени в
38% от асимптомните глезенни стави. Получените от нас резултати също не
установяват зависимост между клиничното наличие на ТС и установените
МРТ промени. Oldenburg и сътр. предлагат разглеждане на глезенната става
като фокус на проследяване чрез МРТ и мониториране на ефекта от лечението
при ПСХ поради затрудненията за обхващане на всички индексни стави.
Преобладаващите леки промени от МРТ изследването при деца,
получаващи профилактика се установяват и от Pergantou и сътр. Поради
това тежестта на ставната увреда е трудно да бъде оценена чрез физикално
изследване. Получените от нас резултати за 36.6% нормални стави с оценка:
0-1 точки от МРТ изследването са в съответствие със съобщените в детска
възраст от Olivieri и сътр. Тази сравнително ниска пропорция запазени стави
не корелира с данните от физикалното изследване. Нашите резултати
установяват единствено умерена корелация на общата HJHS 2.1 оценка с
наличието на СХ от МРТ. Отделните домени на МРТ съгласуваната скала с
изключение на ставен излив корелират умерено само с КПД и ставна болка
от домените на физикалното изследване на стави.
Понастоящем редица проучвания посочват капацитета на МРТ за
откриване на ранни ставни промени в клинично асимптомни стави при
ПСХ. Установените от нас данни за МРТ промени в стави без съобщавани
хемартрози са съпоставими с тези на Мanco-Johnson и сътр. В проучената
група установяваме не само мекотъканни, но и остеохондрални промени в
стави без хемартрози в противовес на резултатите на Kraft и сътр.
Добрата корелация между кумулативния брой хемартрози и данните за
ХА от МРТ изследването, установена от настоящото проучване се съобщава
и в проспективно проучване на Funk и сътр. Според нашите резултати
35

кумулативният брой хемартрози е по-точен маркер за остеохондрална МРТ
увреда, докато СГЧСК корелира единствено с по-началните промени на ХА:
СХ и отлагане на хемосидерин. Липсата на корелация между
остеохондралната увреда от МРТ и СГЧСК е установена също от Hong и сътр.
Ng и сътр. съобщават добра прогностична стойност на клиничните симптоми
за СХ от МРТ. Те анализират 60 хемофилни стави при ПСХ на възраст 7-28
години и установяват 100% негативна предиктивна стойност на клиничните
симптоми за СХ за колена, слаба негативна предиктивна стойност за глезени
и липсваща за лакти. Поради това авторите препоръчват проследяване на
доминантния лакът с МРТ. Все пак в проучената група са налице 8
асимптоматични стави с установена от МРТ СХ. Den Uijl и сътр. обаче
съобщават противоположно наблюдение: наличие на стави с многократни
хемартрози и нормална МРТ оценка. Тези факти подкрепят потенциала на
МРТ за оценка на общото структурно ставно засягане в резултат на
доживотно настъпилите хемартрози и възможностите на метода да
елиминира артефактните промени от скорошно остро кървене. Въпреки това
ролята на образното изследване за предсказване на значима ставна увреда и
последваща промяна в терапевтичния подход все още се поставя под въпрос.
5. Резултати и обсъждане по Задача 5: Корелация на ехографските
ставни промени с МРТ
Корелационният матрикс на МРТ и СЕ изследване на стави е представен
на Таблица 8. Налице е силна корелация между общата HEAD-US и МРТ
оценка на стави, както и на оценката по отделните домени. Налице е силна
вътрешна корелация между отделните домени както на HEAD-US, така и на
МРТ оценката на стави, с изключение на наличието на вътреставен излив,
който не корелира с останалите вътрешни домени на МРТ оценката, както и
ехографската оценка.
Най-силна корелация между отделните МРТ домени се установява
между СХ и отлагане на хемосидерин. Единствено при 1 става с липсваща
СХ е налице отлагане на хемосидерин, и обратно – при 1 става със СХ не се
установява отлагане на хемосидерин. Значително по-слаба е корелацията
между СХ и хрущялната увреда от МРТ, като при 5 (22.7%) от изследваните
стави е налице засягане на хрущяла без съпътстваща СХ.
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Таблица 8. Корелационен матрикс между общата и по домени HEAD-US и общата
и по домени МРТ оценка на стави.
r

Обща
HEADUS
оценка

Обща HEAD-US
оценка

СХ Хрущял Кост Обща
ХемосиСХ
HEAD- HEAD- HEAD- МРТ
дерин Хрущял Кост
US
US
US
оценка МРТ
МРТ
МРТ МРТ
0.9**

СК Излив
МРТ МРТ

0.97**

0.92** 0.8**

0.76** 0.71**

0.68**

0.60** 0.64** -0.05

0.81**

0.74** 0.73** 0.69** 0.73**

0.62**

0.46*

0.87** 0.74** 0.68** 0.62**

0.65**

0.56** 0.57** -0.05

0.67** 0.67** 0.57**

0.54**

0.57** 0.50*

0.78** 0.80**

0.92**

0.80** 0.67** -0.02

0.61**

0.48*

0.66**

0.54** 0.48*

-0,01

0.72** 0.48*

0.07

0.37*

0.16

СХ HEAD-US

0.9**

Хрущял
HEAD-US

0.97**

0.81**

Кост
HEAD-US

0.92**

0.74** 0.87**

Обща МРТ оценка

0.8**

0.73** 0.74**

0.67**

СХ МРТ

0.76**

0.69** 0.68**

0.67** 0.78**

Хемосидерин МРТ

0.71**

0.73** 0.62**

0.57** 0.80** 0.9**

Хрущял МРТ

0.68**

0.62** 0.65**

0.54** 0.92** 0.61** 0.66**

Кост МРТ

0.60**

0.46*

0.57** 0.80** 0.48*

СК МРТ

0.64**

0.65** 0.57**

0.50*

0.67** 0.54** 0.48*

0.48*

0.37*

Излив МРТ

-0.05

-0.09

0,00

-0,02

0.07

0.16

0.56**

-0.05

0.9**

-0.22

0.54**

-0,01

0.72**

0.65** -0.09

0,00

0.54** -0.22

-0.34*
-0,34*

r – коефициент на корелация (Pearson);
** корелацията е сигнификантна при p < 0,001;
* корелацията е сигнификантна при p < 0,05.

Отлагане на хемосидерин не се установява в нито една от преценените
като нормални чрез СЕ стави. СХ от СЕ се установява в 18 (94.7%) от ставите
с отложен хемосидерин, хрущялна увреда от СЕ в 17 (89.5%) и костно
засягане в 13 (68.4%) от тях. Оформени субхондрални костни кисти, които не
могат да бъдат визуализирани чрез СЕ, се установяват в 1 колянна става и 1
глезенна става, преценени според HEAD-US като нормални.
Установява се умерено ниво на съответствие между HEAD-US и МРТ
оценката на СХ (kappa: 0.56; Р ˂ 0.001), костно засягане (kappa: 0.51;
Р = 0.001) и хрущялна увреда (kappa: 0.66; Р ˂ 0.001). От 36 хемофилни стави,
диагностицирани като увредени на МРТ, 27 (75%) са диагностицирани
идентично и чрез СЕ, което определя сензитивността на HEAD-US протокола
за откриване на ставна увреда. Съответно 3 от 5 стави, преценени като
нормални при МРТ, са идентично оценени чрез HEAD-US протокола, което
определя 60% специфичност. За общата HEAD-US и МРТ оценка по отделни
37

стави има пълно ниво на съответствие по отношение на увредените глезенни
стави (kappa: 1.000). Единствено 1 колянна става и 1 лакътна става (4.8% от
изследваните стави), оценени като нормални на МРТ, са преценени с
увреждания от HEAD-US (фалшиво положителни). Сензитивността на
HEAD-US протокола, сравнен с МРТ, за откриване на ставна увреда, е 66%
за коленни стави, 100% за глезенни стави и 55% за лакътни стави. По
отношение на коленни и лакътни стави, в повечето случаи ниското ниво на
сензитивност се дължи на установяване на лек излив от МРТ, който не се
включва в оценката по HEAD-US. При премахване на този показател от
анализа сензитивността на HEAD-US протокола, сравнен с МРТ, за
откриване на ставна увреда, се подобрява до 80% за коленни и лакътни стави.
При анализ на нивото на съответствие между HEAD-US и МРТ оценката
на СХ по отделни стави се установява силно ниво на съответствие за коленни
стави (kappa: 0.81; Р = 0.006), но слабо по отношение на глезенни стави и
лакти. По отношение на хрущялна увреда е налице силно ниво на
съответствие за коленни стави (kappa: 0.81; Р = 0.006) и лакти (kappa: 0.83;
Р = 0.002), но слабо по отношение на глезенни стави. Костното засягане е
оценено с добро ниво на съответствие за коленни стави (kappa: 0.79;
Р = 0.007) и умерено за глезенни стави (kappa: 0.53; Р ˂ 0.05), но слабо по
отношение на лакти.
Обсъждане на корелация МРТ/СЕ
Понастоящем МРТ остава общоприетия и оптимален метод на образна
диагностика на ХА, но с технологичното развитие на ехографските апарати
и широката им достъпност СЕ все повече се проучва като бърз, скринингов
и лесно усвоим от клиницисти метод. СЕ позволява често мониториране на
установените промени, съпоставка с контралатералната става и
проследяване на еволюцията на ХА. Все още липсва стандартизация на
плоскостите на изследване, необходимостта от използване на количествени
измервания и домените, включени в скалите на оценка.
Няколко проучвания демонстрират сравнима сензитивност между МРТ и
СЕ за установяване на СХ. Acharaya и сътр. съобщават напълно съпоставима с
настоящото изследване корелация за СХ (r: 0.7; P ˂ 0.0001) при сравнително
проучване върху 33 хемофилни стави с кумулативен брой хемартрози > 2.
Авторите прилагат количествено измерване на задебеляването на
синовиалната мембрана, като приемат граница > 2 мм за СХ. Този факт
подчертава, че количественото измерване не допринася съществено пред
качествената преценка за диагностичната точност на СЕ по отношение
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наличието на СХ. Съпоставимостта на оценката на СХ между СЕ и МРТ е найдобра за коленни стави. В проучената група също се установява най-високо
ниво на съответствие между HEAD-US и МРТ оценката по отделни домени
при коленните стави. Подобно на получените от нас резултати Doria и сътр.
установяват ниска специфичност на СЕ за СХ в глезенните стави и предлагат
като вероятно обяснение по-малките размери на патологичната синовия в
глезенните стави в сравнение с коленните стави, както и затруднения при
разграничаване очертанията на хиперехогенната синовия от прилежащата
хиперехогенна мастна тъкан. Von Drygalski и сътр. обаче оспорват
възможността на СЕ за точно разграничаване на мекотъканните промени (СХ
с или без хемосидерин, разрастване на мастните възглавнички, кръвни
коагулуми). Вероятно този факт допринася и за по-ниската съпоставимост на
резултатите от СЕ и МРТ по отношение на СХ в сравнение с хрущялните лезии
в проучената от нас група.
Спорно остава включването на „хемосидерин“ и „ставен излив“ в
ехографските системи. В проучената група вътреставният излив, установен
чрез МРТ, не корелира с останалите вътрешни домени на МРТ оценката,
както и ехографската оценка и вероятно е недиагностичен и неспецифичен
за Хемофилия. Ставният излив е реверзибилна находка и в литературата
съществува дебат дали следва да бъде включен в скалите за оценка на ХА.
Foppen и сътр. установяват чрез МРТ вътреставен излив в 23% от колената
на ПСХ в сравнение с 67% при здрави контроли, както и в 22% от глезените
на ПСХ в сравнение с 17% от тях при здрави контроли. Поради това
авторите предлагат преразглеждане на този параметър от скалата, тъй като
потенциално намалява специфичността й. Отлагането на хемосидерин от
МРТ не се установява в ехографски нормални стави и ехографската му
оценка не би допринесла за сензитивността на HEAD-US протокола според
получените от нас резултати. Невъзможността за ехографска
идентификация на отложен в синовията хемосидерин се посочва и от Von
Drygalski и сътр. В сравнително проучване между ехографските и МРТ
промени на 36 стави с ХА те установяват, че хемосидеринът няма
специфични ехографски белези и варира от хипоехогенен до хиперехогенен.
Нашите данни за отлична корелация между наличието на СХ и отлагане
на хемосидерин от МРТ изследването са в противовес със съобщаваните от
Pergantou и сътр. Авторите установяват, че при 16% от изследваните чрез
МРТ стави е налице СХ без отлагане на хемосидерин, а при 21% от тях –
липсваща или лека СХ със значимо отлагане на хемосидерин. Значително
по-слаба корелация установяваме между наличието на СХ и хрущялна
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увреда, което допълнително подкрепя факта за вероятно реверзибилния
характер на СХ след адаптиране на профилактиката и необратимия характер
на остеохондралното засягане.
Най-добра съпоставимост между резултатите от СЕ и МРТ в
изследваната група се установява по отношение на хрущялната увреда.
Подобни резултати съобщават Spannow и сътр. при количествено измерване
на дебелината на ставния хрущял чрез СЕ и МРТ при 25 здрави деца. Те
препоръчват като най-достъпна за преценка на хрущяла предна
лонгитудинална плоскост на глезен при СЕ. Други автори обаче посочват
ограниченията на СЕ за загуба на хрущял и СК. Doria и сътр. изтъкват, че
разграничаването на дифузно патологично изтъняване на хрущяла от
физиологичното изтъняване в детска възраст е проблемно без използване на
нормативни данни за сравнение. Резултатите от нашето проучване
демонстрират отлична съпоставимост на оценката за загуба на хрущял за
коленни и лакътни стави, като проблемна е оценката на глезенните стави.
Тези данни се подкрепят и от Aisa и сътр., докато Di Minno и сътр.
съобщават висока корелация между МРТ и СЕ и за глезенните стави.
Най-високо ниво на съответствие между общата HEAD-US и МРТ
оценка се установява за увредените глезенни стави. При анализ на
съпоставимостта между резултатите от СЕ и МРТ за отделните стави следва
също да отчете по-ниската сензитивност на МРТ за установяване на ХА в
лакътна става в сравнение с колянна и глезенна, съобщавана от Dale и сътр.
и Jelbert и сътр.
В заключение, HEAD-US оценката чрез СЕ има добра сензитивност и
специфичност за ставна увреда, сравнена с МРТ изследването и може да
бъде рутинно използвана в клиничната практика.
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ОБОБЩЕНИЕ
Ставната увреда е най-значимото късно усложнение при ПСХ, водещо до
инвалидизация, влошено качество на живот и социална интеграция.
Недопускането ѝ или максималното ѝ отсрочване е основна цел на съвременното
лечение. Преди въвеждане на профилактичните режими значима ставна увреда е
установявана при около 90% от възрастните ПСХ.
Въпреки широкото въвеждане на профилактичното заместително лечение и
неговата доказано позитивна роля за съхранение на СС, все още са налице
проучвания за установявани чрез образни изследвания неподозирани промени в
около 20% от изследваните асимптомни стави. Тези увреждания биха могли да
резултират от множество субклинични ставни микрохеморагии и намират своето
обяснение в нисък комплаянс към предписаната терапия или необходимостта да
се оптимизира терапията чрез повишаване на дозата и/или честотата на инфузии.
От друга страна, van Dijk и сътр. посочват, че подгрупа от около 10% от
пациентите с тежка форма на хемофилия изявяват лек хеморагичен фенотип и
може би се нуждаят от не толкова интензивна профилактика. През последните
години СЕ навлиза все по-широко в контекста на комплексните терапевтични
грижи при ПСХ и би могла да допринесе за решенията и при двата клинични
сценария чрез обективно документиране на терапевтичния отговор.
Разгледаните проучвания посочват, че МРТ и СЕ са по-сензитивни методи в
сравнение с физикалния преглед за ранно откриване на начални промени при ХА,
като СЕ е широко достъпен и осъществим дори паралелно с обективното
изследване метод. Наред с това, СЕ е приложима и за проследяване на растящата
популация ПСХ, получаващи късна вторична и дори третична профилактика.
Създаването на валидирани опростени протоколи при ПСХ създава предпоставки
за осъществяване на СЕ от клиницисти в реални условия, като се избягва оценката
на неспецифични за заболяването структури. Това би намалило вариабилността
на резултатите между изследващите. Концепцията за отражението на
структурните промени в индивидуалната става върху цялостната
мускулноскелетна функция на индивида изисква комплексен подход и анализ на
достъпните инструментариуми за оценка на СС, осъществявани най-добре от
проследяващите пациента клиницисти.
В заключение, адекватната и динамична оценка на СС при ПСХ позволява
адаптиране на лечението и по-дълго запазване на нормален СС. Предоставянето
на възможност за проследяване чрез образните изследвания обективизира
терапевтичния ефект, явява се един от аспектите за персонализиране на лечението
и оказва положителен ефект върху придържането на пациента към препоръчания
режим. Въвеждането на регулярно ехографско проследяване на ставите при ПСХ
чрез стандартизиран протокол би довело до по-информирана терапевтична
стратегия и съпоставимост на резултатите между отделните центрове.
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ИЗВОДИ
1. Функционалната компенсация в детството може да забави установяването на
ранните ставни промени чрез физикалното изследване по HJHS версия 2.1.
Наличието на ставна болка, мускулна атрофия и крепитациите при движение
корелират значимо с всички домени на HEAD-US протокола, докато загубата
на екстензия, намалената мускулна сила и нарушенията в походката се
асоциират единствено с вече настъпила остеохондрална увреда. Загубата на
флексия се асоциира с настъпила костна увреда от ставната ехография.
2. HEAD-US протоколът установява по-висока пропорция на дори леко увредени
стави в сравнение с анамнестичните данни и физикалното изследване, защото:
2.1. Ставната ехография установява промени при 24.1% от асимптомните стави
без анамнеза за хемартрози.
2.2. Ставната ехография установява отклонения при 30% от ставите, преценени
чрез HJHS 2.1 като нормални.
3. Клиничните детерминанти за структурна ставна увреда от ехографското
изследване са: възраст (над 10-години), късно поставена диагноза (след 1годишна възраст), наличие на хемартрози в съответната става и отклонения в
общата й HJHS 2.1 оценка. Затова препоръчваме при деца с посочените
рискови фактори проследяване на ставния статус чрез ставна ехография при
всяка визита.
4. МРТ ставното изследване установява най-висок процент засегнати стави,
защото:
4.1. Ставна увреда от МРТ се установява при 75% от ставите без съобщавани
хемартрози.
4.2. От домените на HJHS 2.1 оценката единствено ставната болка и
крепитациите при движение корелират умерено с доказаната от МРТ
структурна ставна увреда, съответно синовиална хипертрофия и костни
лезии.
5. Съществува силна корелация между общата HEAD-US и МРТ оценка на стави
и оценката по отделните домени.
5.1. Наличието на вътреставен излив не корелира с останалите показатели за
ставна увреда от МРТ и ехографската оценка.
5.2. Отлагането на хемосидерин от МРТ не се установява в ехографски
нормални стави. Затова ехографската му оценка не би допринесла за
сензитивността на HEAD-US протокола.
5.3. Най-силно е нивото на съответствие между HEAD-US и МРТ оценката по
отношение на хрущялната увреда, независимо че HEAD-US протоколът
предлага само частичната й оценка.
5.4. Доказва се, че сензитивността на HEAD-US протокола за откриване на
ставна увреда при сравнение с МРТ е 100% за глезенни стави и 80% за
коленни и лакътни стави.
6. Глезенните стави са най-често и тежко увредени при пациенти с хемофилия на
профилактичен режим според кумулативния брой хемартрози и образните
изследвания: ставна ехография и МРТ.
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ПРЕПОРЪКИ
1. Към дружествата на специалистите по Детска клинична хематология
и онкология и Клинична хематология:
1.1. Възприемане на единна за всички центрове оценъчна скала при
физикален преглед на стави при ПСХ, която да залегне в следващи
издания на фармакотерапевтичното ръководство по Клинична
хематология и по детска клинична хематология и онкология.
1.2. Включване на проследяването на СС чрез СЕ като рутинен метод на
образно изследване при ПСХ в „Указанията за проследяване на
пациент, получаващ профилактично лечение“. Препоръчителното до
момента провеждане на образно изследване по клинични показания
може да бъде заменено с провеждане на ехографско изследване на
шест индексни стави на всеки 6 месеца при издаване на нов протокол
за домашно лечение.
1.3. Организиране на обучителни семинари за клиницисти – хематолози и
детски онкохематолози, профилирани в областта на грижите за ПСХ
върху образните методи на оценка на СС при пациенти с хемофилия.
2. Към НЗОК:
2.1.При отпускане на лекарства за домашно лечение на ПСХ да се изисква
регулярна оценка на шестте индексни стави чрез унифицирана скала
за физикален преглед и СЕ.
2.2.Динамичната оценка на ехографските промени да се взема предвид
като един от основните критерии за дозова промяна в профилактичния
режим, както и при смяна на изписания фактор концентрат.
3. Към клиничните хематолози и детските онкохематолози:
3.1.Да се прецизира интензивността на профилактика на базата на СЕ
поне за глезенни стави и ставите със съобщавани в миналото
хемартрози.
3.2.Да се интензифицира профилактиката при ранни и потенциално
обратими ехографски промени.
3.3.Да се препоръчва на пациентите провеждане на СЕ при ставна болка
без други белези за вътреставно кървене.
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1.

Обособяват се рискови фактори за възникване на ХА – кумулативен
брой хемартрози, възраст на пациента (над 10 години), поставяне на
диагнозата над 1-годишна възраст и отклонения във физикалното
ставно изследване, като се подчертава предилекционното засягане на
глезенните стави от образните изследвания при пациенти на
профилактичен режим.

2.

Установяват се зависимости между определени симптоми от
физикалната оценка на ставата извън остра хемартроза със съответна
структурна промяна от образните изследвания.

3.

На базата на уникално за страната ни проучване се доказва отличната
сензитивност на СЕ за глезенни стави, както и за наличието на
хрущялна увреда чрез сравнително изследване между СЕ и МРТ.

4.

На базата на доказателствата се предлага изключване на вътреставния
излив и наличието на хемосидерин от редица протоколи за ехографска
оценка на стави при ПСХ.

5.

Извежда се необходимостта от скриниране на безсимптомни стави със
СЕ за ранно откриване на структурни промени с цел промяна на
профилактичния режим.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. HEAD-US скала.
Активност на болестта (синовиит)

Оценка

Синовиална хипертрофия
Липсваща/минимална

0

Лека/ средно тежка

1

Тежка

2

Увреждания от болестта (ставни повърхности)
Хрущял
Нормален

0

Промени в ехоструктурата, фокална парциална/по цялата дебелина загуба на ставен
хрущял, ангажираща < 25% от таргетната повърхност*

1

Парциална/по цялата дебелина загуба на ставен хрущял, ангажираща поне ≤ 50% от
таргетната повърхност*

2

Парциална/по цялата дебелина загуба на ставен хрущял, ангажираща поне >50% от
таргетната повърхност*

3

Пълна хрущялна деструкция или липсваща визуализация на ставния хрущял на
таргетната костна повърхност*

4

Кост:
Нормална

0

Леки неравности на субхондралната кост с/без начални остеофити около ставата

1

Нарушена субхондралната кост с/без ерозии и наличие на отчетливи остеофити около
ставата

2

*Лакът: предна повърхност на дистална епифиза на хумерус; Коляно: трохлеа на фемур; Глезен:
предна повърхност на таларен купол.
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Приложение 2. Съгласувана МРТ скала за оценка на ХА.
Прогресивна
скала (Р)

Адитивна
скала (А)

Излив/хемартроза
Малък

1

Умерен

2

Голям

3

Синовиална хипертрофия
Малка

4

1

Средно тежка

5

2

Тежка

6

3

Хемосидерин

1

Малък

4

Умерен

5

Голям

6

Промени в субхондралната кост или ставните повърхности
Която и да е повърхностна ерозия

7

Която и да е повърхностна ерозия в поне 2 кости
≥ 50% от ставната повърхност е еродирана в поне 1 кост

1
1

8

≥ 50% от ставната повърхност е еродирана в поне 2 кости

1
1

Поне 1 субхондрална киста

7

1

Повече от 1 субхондрална киста

8

1

Субхондрални кисти в поне 2 кости

1

Множествени субхондрални кисти в поне 2 кости

1

Загуба на хрущял
Каквато и да е загуба на височина на ставен хрущял

9

Каквато и да е загуба на височина на ставен хрущял в поне 2
кости
Каквато и да е загуба на височина на ставен хрущял, ангажираща
≥ 1/3 от ставната повърхност в поне 1 кост
Каквато и да е загуба на височина на ставен хрущял, ангажираща
≥ 1/3 от ставната повърхност в поне 2 кости
Пълна загуба на ставен хрущял поне в 1 зона на поне 1 кост
Пълна загуба на ставен хрущял поне в 1 зона на поне 2 кости
Пълна загуба на ставен хрущял, ангажираща ≥ 1/3 от ставната
повърхност в поне 1 кост
Пълна загуба на ставен хрущял, ангажираща ≥ 1/3 от ставната
повърхност в поне 2 кости

1
1
1
1

10

1
1
1
1
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Приложение 3. Haemophilia Joint Health Score (HJHS) 2.1.
Оток

0 = няма оток
1 = лек оток - видим

Продължителност на отока

2 = умерен оток – видим, някои характерни елементи на ставата се
виждат
3 = тежък оток – много силен, костните характерни елементи на
ставата не се виждат
0 = няма оток или < 6 месеца
1 = > 6 месеца

Мускулна атрофия

0 = няма
1 = лека
2 = тежка

Крепитации при движение

0 = няма
1 = леки
2 = тежки

Загуба на флексия

0 = < 5°
1 = 5-10°
2 = 11-20°
3 = > 20°

Загуба на екстензия

0 = < 5°
1 = 5-10°
2 = 11-20°
3 = > 20°

Ставна болка

0 = няма при активни движения
1 = няма при активни движения; само болка при нежно притискане
или палпация
2 = болка при активни движения

Сила

0 = задържа тест позицията срещу максимално съпротивление
1 = задържа тест позицията срещу умерено съпротивление (но я
нарушава при максимално)
2 = задържа тест позицията срещу минимално съпротивление или
под действие на гравитацията
3 = частично осъществява активни движения срещу гравитацията
4 = следи или липса на мускулни контракции

Глобална походка

0 = всички умения са в нормални граници
1 = едно умение е извън нормални граници
2 = две умения са извън нормални граници
3 = три умения са извън нормални граници
4 = няма умения в нормални граници
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