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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
  
Системната склероза (SSc) е хронично мултисистемно имуномедиирано 

заболяване с многофакторна етиология, вариабилна клинична симптоматика и 
лечение с ограничена ефективност. Дискусионните въпроси относно множество 
аспекти от етиопатогенезата на болестта, клиничното развитие на 
имунообусловения и фибротичен процес, инвалидизиращ пациентите в различна 
степен и високият летален риск обуславят социалната значимост на SSc в световен 
мащаб. В миналото наречена "склеродерма", съвременното наименование на 
заболяването е "прогресивна системна склероза" или "системна склероза". Това 
понятие илюстрира важната роля на фиброзата като отличителна черта и 
подчертава системната природа на болестта. 

От всички ревматологични заболявания SSc остава най-загадъчната и 
предизвикателна болест и е свързана с най-голяма тежест на заболеваемост и 
смъртност. Въпреки десетилетия на интензивни клинични и фундаментални 
изследвания, както и десетки клинични проучвания, причините и 
патофизиологичните механизми на заболяването остават до голяма степен извън 
нашите възможности и все още липсват ефективни терапии, модифициращи 
болестта. Причините за бавния напредък в полето на SSc са много. Те включват 
забележителната хетерогенност на болестта, нейните мултиорганни прояви, 
ниската честота на разпространение, ниското ниво на обществена осведоменост.  

Докладваните данни за заболеваемостта и оценки на разпространението 
варират в широки граници в зависимост от географското местоположение и 
методите за анализ. Има определени групи, които са изложени на по-голям риск 
и се установяват много географски вариации. По последни данни, 
разпространението на SSc варира от 7 до 489 на милион, а заболеваемостта му от 
0,6 до 122 на милион/годишно. Наблюдава се тенденция към увеличаване на 
честотата на SSc във времето, но тя е несигурна поради липса на унифицираност 
в методите и дизайна на изследването. Жените са засегнати по-често от мъжете, 
но факторите, които са отговорни за това, са трудно определими. Общата 
преживяемост се подобри през последните няколко десетилетия и е 
приблизително 12 години от поставяне на диагнозата. Независимо от това, 
основен проблем е все още високата смъртност, дължаща се на мултиорганното 
засягане, а белодробната болест се очертава като водеща причина за летален 
изход.  

Интензивните изследователски усилия са фокусирани върху идентифициране 
на биомаркери на заболяването и възможностите за разграничаване на неговите 
субтипове, предикторите за влошаване на заболяването и вътреорганно засягане и 
впоследствие да насочват към най-подходящия терапевтичен избор. В тази връзка, 
през последните години редица изследователи работят интензивно в посока на 
определяне на биомаркери при SSc.  

Истинската полза от един нов биомаркер е в способността му да съкрати 
необходимото време, както за своевременна диагностика, така и за преценка на 
ефективността на конкретно лекарство за всеки отделен пациент. Налице са 
скъпоструващи терапии, които изискват да разполагаме с биомаркери, коитo да се 
явят предиктори за успеха от тази терапия. Голямото разнообразие от достъпни 
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медикаменти, в т.ч. и биологични такива, води до възможност за персонализиране 
на тази терапия. Необходимо е да се разработи индивидуализиран подход по 
отношение на лечението, за да се постигне бърза ремисия при всеки пациент, да 
се предотврати инвалидизацията и да се възстанови и поддържа качество на живот 
без странични ефекти от лечението по икономически ефективен начин.  

Въпреки че има голям интерес към разработването на биомаркери при SSc, 
които позволяват ранна диагностика, оценка на активността и прогнозата на 
заболяването, те все още са в процес на валидиране. Биомаркерите при SSc могат 
да бъдат групирани въз основа на способността им да подпомагат диагностиката 
на SSc, да определят отделни клинични подгрупи, които могат да имат 
специфични модели на засягане на органи или специфични клинични прояви и 
еволюция, като например тъканна фиброза или съдови промени. Други 
биомаркери трябва да позволяват оценка на активността на заболяването, 
включително прогнозиране на клиничния ход или смъртност, както и определяне 
на ефективността на дадена терапевтична интервенция. Последната група 
биомаркери често се използва като крайна точка в клиничните изпитвания на 
потенциални лечения или интервенции. По този начин биомаркерите, които могат 
да предскажат тежестта, активността, отговора на терапията и прогнозата, са 
критично важни и необходими. Освен това, оценяването и идентифицирането на 
биомаркери може да доведе до разбирането на патогенезата на SSc.  

Характерно за клиничната картина на SSc е тежкото засягане на редица 
вътрешни органи. Логично възниква въпросът, могат ли тези биомаркери да бъдат 
предиктори за органно включване. Нещо повече, в състояние ли сме на един ранен 
етап в еволюцията на заболяването да намерим връзка и зависимост между 
серумни биомаркери и обективизация на настъпващите промени с т.нар. образни 
биомаркери. При SSc не само, че няма ясно утвърдени терапевтични схеми, но и 
все още не са налице категорични биомаркери за това кой орган би могъл да бъде 
включен в патологичния процес, за да реагираме със съответния тип медикаменти. 
В този аспект, настоящият труд е насочен към изследване на серумни и образни 
биомаркери при пациенти със SSc в търсене на информация, кои от тях се 
променят при различните форми и фази на SSc и с кое органно включване се 
асоциират. Изследвания в тази насока ще дадат възможност за откриване на 
пациентите с повишен риск за вътреорганно включване с оглед адекватно, ранно 
и прецизно адаптиране на терапевтичните подходи. Много от тези нови 
обещаващи биомаркери все още се нуждаят от валидизация и допълнителни 
изследвания и доказателства за тяхната надеждност. Може би интерпретирането 
на отделни биомаркери ще се окаже с ограничена информативна стойност, докато 
комбинацията от серумни и образни биомаркери ще се наложи в практиката.  

Бъдещите тенденции за развитие в областта на SSc, очертани и от EULAR, 
включват валидиране на биомаркери за ранна диагностика, класифициране на 
подгрупите, предиктори за различно органно включване, определяне на 
прогностични биомаркери, както и на такива за терапевтична ефективност.  
 
 

Проучването е осъществено с финансовата подкрепа на БАМСУ и МУ – 
Пловдив, проект DP06/2018
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 
 
Цел  

Да се разкрият някои от клетъчните и молекулярните механизми за 
ставното и белодробно ангажиране при SSc и се създаде панел от 
биомаркери с евентуална органна асоциираност.   

 
Задачи  
1. Изследване на серумните нива на IL-6, YKL-40, TGF-β1, ICAM-1, 

CXCL-4, IL-12p40, TNFα, IL-17А при пациенти със SSc и здрави 
контроли.  

2. Корелация на серумните нива на IL-6, YKL-40, TGF-β1, ICAM-1, 
CXCL-4, IL-12p40, TNFα, IL-17А с ултрасонографските данни за ставно 
и сухожилно засягане, белодробно ангажиране (ILD, PAH) и дигитални 
улцерации.  

3.  Оценка на прогностичната роля на IL-6, YKL-40, TGF-β1, ICAM-1, 
CXCL-4, IL-12p40, TNFα, IL-17А като биомаркери при определяне на 
ставното и белодробно включване при SSc-пациенти.  

4.  Определяне нивата на генна експресия на свързаните с възпалителния 
отговор гени (за YKL-40, TNFα, IL-6, IL-12p40, IL-17А).  

5.  Определяне на експресионни нива на миРНКи (miR-24, miR-30c, miR-
125a, miR-153, miR-214), участващи в регулацията на експресията на 
отделни гени при SSc.  
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ  
 
1. Демографска характеристика на проучения контингент  

Изследователската извадка включва 95-ма участника, между които 90 
(94.73%) жени и 5 (5.27%) мъже, със значимо по-висок относителен дял на жените 
(p < 0.001.). Средната възраст на участниците в изследването възлиза на 
52.76±14.12 години, а в отделните групи както следва: здрави контроли 50.62±9.02 
години; пациенти с дифузна кожна форма на заболяването dcSSc 56.64±11.89 
години; пациенти с ограничена кожна форма lcSSc 53.64±12.43 години; пациенти 
със синдром на припокриване (OVERLAP) 49.75±15.37 години; и пациенти с 
много ранна системна склероза (VEDOSS) (под 2 години от началото на не-Рейно 
проявите) 48.44±12.14 години. Средната възраст при отделните групи е сходна, 
без статистически значима разлика, p = 0.203 (Таблица 1).  

Болни – 72 броя: 69 жени и 3-ма мъже.  
Здрави – 23 броя: 21 жени и 2-ма мъже.  
Жени – 90 броя: 69 болни и 21 здрави контроли.  
Мъже – 5 броя: 3-ма болни и 2-ма здрави контроли.  

 
Таблица 1: Средна възраст на пациентите в изследваната група и подгрупи.  

Група Брой Възраст SD Минимална Максимална p

Общо 95 52.76 14.12 23 81 

 

Здрави Контроли 23 50.62 9.02 33 62 0.203

dcSSc 31 56.64 11.89 29 81 

lcSSc 18 53.64 12.43 37 77 

OVERLAP 13 49.75 15.37 23 72 

VEDOSS 10 48.44 12.14 24 65 
= средноаритметична стойност; SD = стандартно отклонение 
 

Пациентите са преминали през Ревматологична клиника на УМБАЛ 
”Каспела”, както и амбулаторни такива, здрави доброволци (предимно настоящи 
и бивши здравни работници), които са приети като база за сравнение.  

Социално-демографските и натрупаните клинични и лабораторни данни на 
пациентите са получени чрез интервю, стандартизирана форма на доклад, 
физикален преглед и предварително одобрен план на изследване. Анализирани са 
данни относно възрастта, възрастта на започване, продължителността на 
заболяването, социално-икономическия статус, професията и образователното 
ниво. Всички данни са събрани на хартиен и електронен носител в база данни. 
Всички пациенти със SSc изпълват класификационните критерии за SSc 
ACR/EULAR (2013 г.). Пациентите са класифицирани на такива с lcSSc или dcSSc 
и оценени съгласно възприетите международни критерии. За контролна група са 
подбрани здрави доброволци.  
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С цел да се контролират възможно най-голям брой фактори, които могат да 
окажат влияние върху изследваните имунологични параметри, всички 
селектирани лица със SSc към момента на определяне на серумните биомаркери 
и провеждане на образните методи на изследване са лекувани за период от поне 
три предходни месеца в стабилни дозови режими. Приеманите медикаменти 
включват: болест-модифициращи лекарства (MTX 7,5-12,5 мг/седмично), 
Преднизолон до 10мг/дн или еквивалент, Са-антагонисти, АСЕ-инхибитори, 
вазодилататори (пентоксифилин).  

Изследванията са извършени съобразно изискванията на добрата клинична 
практика (Good Clinical Practice) и при спазване декларацията от Хелзинки за 
правата на изследваните лица. От всички доброволци и пациенти е получавано 
информирано съгласие преди извършване на изследването. Проучването е 
одобрено от МЕК (Местната Етична Комисия). Всички включени лица са 
подписали Информирано съгласие за желание за участие в проучването.  

1.1. Включващи и изключващи критерии  
1.1.1. Включващи критерии за пациенти със SSc  

• Възраст ≥ 18 години при включване  

• Диагноза SSc според класификационните критерии ACR/EULAR 2013  

• VEDOSS, дефинирана като < 2 години (от първите симптоми, 
различни от феномен на Рейно)  

• mRSS скор ≥ 10 и ≤ 40 на скриниращата визита  

• Подписано информирано съгласие  
1.1.2. Изключващи критерии за пациенти със SSc  

• Ревматологично заболяване, различно от SSc  

• Тежки хронични белодробни заболявания (в т.ч. астма, емфизем и др.), 
първична ILD, предхождащи белодробни хирургични процедури, 
предхождащи или настоящи тежки белодробни инфекции  

• Сърдечна недостатъчност клас III-IV по NYHA, Кор пулмонале  

• Настоящо лечение с хидроксихлорохин, Д-пенициламин, 
микофенолат мофетил или циклофосфамид  

• Настоящо или предходно лечение с биологични болестопроменящи 
средства (bDMARDs) 

• Наличние на тиреоидна патология  

• Сегашна или скорошна анамнеза за неконтролирано клинично 
значимо бъбречно, чернодробно, кръвно, гастроинтестинално, 
метаболитно, ендокринологично, белодробно, сърдечно или 
неврологично заболяванe  

1.1.3. Контролна група от здрави лица – включващи критерии:  

• Възраст над 18 год.  

• Подписано информирано съгласие за участие  

• Липса на възпалително ставно заболяване и СЗСТ, тиреоидна 
патология    
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1.1.4. Група OVERLAP синдром - включващи критерии:  

• Възраст над 18 год.  

• Подписано информирано съгласие за участие  

• Липса на друго СЗСТ или възпалително ставно заболяване, тиреоидна 
патология   

1.2. Дизайн на проучването – едноцентрово, обсервационно (cross sectional) 
проучване.  

Първичната информация е събирана от автора на проучването за периода от 
2018г. до м.май.2020г. 
 
2. Клинична характеристика на проучения контингент  

Клиничното изследване на пациентите е проведено в Клиника по 
Ревматология, УМБАЛ "Каспела", МУ - Пловдив.  

Клиничното изследване включва:   

• за пациентите със SSc, VEDOSS, OVERLAR - анамнестични данни за 
начало и продължителност на заболяването, началото на Рейно проявите 
и не-Рейно проявите, засягане на вътрешни органи, вид и 
продължителност на провежданото болест-модифициращо и/или 
симптоматично лечение, съпътстващи заболявания, прием на други 
медикаменти, фамилна анамнеза   

• определяне на ACR/EULAR 2013 критерии за SSc 

• определяне на формата на заболяването SSc в зависимост от 
разпространението на кожното въвличане - дифузна или ограничена  

• физикално изследване на бял дроб и опорно-двигателен апарат  

• оценка на mRSS   

• регистриране на TFRs  

• определяне на кожната дебелина  
• оценка на US10SSc score  

• ехокардиографска оценка на налягането в пулмоналната артерия  

• ултрасонография на бял дроб  

• определяне на GUESS score, оценка на SEC 

• рентгенографска оценка на белодробната фиброза  
• регистриране на DUs  

 
3. Лабораторни методи  

Параклиничните и имунологичните изследвания са осъществени в УМБАЛ 
"Каспела". Определянето на серумните концентрации на биомаркерите е 
проведено в Катедрата по Медицинска биология, МУ-Пловдив със съдействието 
на доц. Мария Казакова и Валентин Дичев. Серумите на пациентите са събирани 
сутрин на гладно и независимо от терапевтичните режими. 

3.1. Параклинични и имунологични изследвания включват ПКК, ДКК, 
биохимия, СУЕ, CRP, имунология (ANA, Scl-70, ACA, PM/Scl и U1RNP)   
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3.2. Методи за определяне концентрациите на YKL-40, IL-6, CXCL-4, 
ICAM-1, TNF-α, IL-12p40, IL-17A, TGF-β1 в кръвен серум.  

Ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) 
Чрез ELISA са определени концентрациите на YKL-40, TNF-α, IL-6, IL-

12p40, IL-17А, CXCL4/PF4, адхезионната молекула ICAM-1 и TGF-β1. Анализът 
е извършен със специализирани търговски китове, предназначени за изследване 
на специфични молекули (антигени). Методът се основава на количествения 
ензимно-свързан имуносорбентен сандвич анализ и е извършен спрямо насоките 
на производителя. Моноклонално антитяло, специфично насочено към антигена 
от интерес, е имобилизирано по дъното и стените на ямките на полистеренова 96 
ямкова плака. В определените за целта ямки се накапват стандартите и контролите 
от кита, както и пробите за анализ. Следва инкубационен период, в който 
антигенът се свързва с имобилизираното антитяло. След приключване на 
инкубацията, ямките се промиват с Wash buffer. Към промитите ямки се накапва 
вторично поликлонално антитяло, специфично за антигена, конюгирано с ензим 
пероксидаза или алкална фосфатаза. Следва нов инкубационен период, през който 
вторичното антитяло свързва антигена в комплекс с първичното антитяло. 
Плаката се промива и в ямките се накапва субстрат. Наблюдава се получаването 
на жълто оцветяване в следствие образуването на продукт от взаимодействието 
на ензима със субстрата в ямките, съдържащи антигена от интерес. Ензимната 
реакция се прекъсва с добавянето на стоп разтвор, при което се наблюдава 
промяна в цвета на разтвора в ямките. Чрез апарат ELISA-reader – SUNRISE е 
измерена оптичната плътност (абсорбцията) на разтвора във всяка ямка при 
дължина на вълната 405 nm или 450 nm и референтна дължина 570 nm. 
Получените абсорбционни стойности за стандартите се използват за изготвянето 
на стандартна крива, спрямо която се определя концентрацията на антигена в 
пробите.  

От цялата пациентска извадка (95-ма участника), проведохме отделно 
подпроучване, в което включихме 41 от тях (25 с dcSSc и 16 с lcSSc) и 13 здрави 
контроли. Изследванията са проведени в катедра "Медицинска биология" на МУ-
Пловдив със съдействието на гл. ас. Николай Мехтеров и Валентин Дичев. При 
тази пациентска група извършихме следните анализи:  

3.3. Определяне нивата на генна експресия на свързаните с 
възпалителния отговор гени (за YKL-40, TNFα, IL-6, IL-12p40, IL-17А).   

Количествена полимеразна верижна реакция (qRT-PCR)  
С цел да се определят нивата на генна експресия на свързаните с 

възпалителния отговор гени (за YKL-40, TNFα, IL-6, IL-12p40, IL-17А) беше 
извършена полимеразна верижна реакция в реално време (qRT-PCR). qRT-PCR 
реакцията има експоненциален характер, при която след всеки изминал цикъл, 
количеството на изследваните транскрипти за всеки ген се удвоява. 
Амплификацията на отделните транскрипти се проследява в реално време чрез 
отчитане на нивата на отделена флуоресценция в края на всеки цикъл. За анализа 
на YKL-40, TNF-α, IL-6, IL-12p40, IL-17А бяха използвани специфични 
праймерни двойки за всеки ген. Като референтните гени бяха използвани hUBC, 
ACTIN, B2M, GAPDH. За провеждане на реакцията беше използван кит за q-PCR 
– (GreenMasterMix (2x) (Genaxxon bioscience GmbH, Germany), съдържащ, 
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SuperHotStart Taq DNA полимеразен ензим, PCR буфер, MgCl2 и dNTP и Syber 
Green флуоресциращо багрило. За всяка индивидуална реакция беше приготвен 
микс съдържащ: 1 µl cDNA, 2 µl прави и обратни праймери за съответните гени 
(200nm), 10 µl GreenMasterMix (2x) и 10 µl вода свободна от нуклеази. Краен обем 
на реакционната смес от 20 µl. Анализът беше извършен с помощта на апарат за 
количествен q-PCR – RotorGene Q 6000. За провеждане на реакцията беше 
използвана двустъпкова работна програма със следните параметри:  

– инициираща денатурация – 15 мин. при 95⁰C, 
– денатурация - 15 сек. при 95⁰C, 
– амплификация - 60 сек. при 58⁰C, 
– последно удължаване – 2 мин. при 72⁰C 
40 цикъла. 

  
3.4. Определяне на експресионни нива на miRNAs (miR-24, miR-30c, miR-

125a, miR-153, miR-214).   
TagMan анализ 

За да се изследват експресионните нива на miRNAs, участващи в регулацията 
на експресията на YKL-40, е проведен TagMan анализ използващ флуоресцентно 
белязани сонди. На базата на биоинформатичен анализ на 3‘UTR на YKL-40 бяха 
подбрани следните миРНКи: miR-24, miR-30c, miR-125a, miR-153, miR-214. Като 
референтна е използвана miRNA RNU48. Анализът е базиран на qRT-PCR метода, 
при който количеството на отделения флуоресцентен сигнал съответства на броя 
на изследваните miRNA транскрипти. Чрез обратна транскрипция бе синтезирана 
cDNA на всяка miRNA, използвайки иРНК от бели кръвни клетки с концентрация 
50 ng/µl, TagMan 5x праймери (Thermo Fisher Scientific, USA) за съответните 
миРНКи и TaqMan™ MicroRNA Reverse Transcription Kit (Thermo Fisher Scientific, 
USA). За провеждане на TaqMan анализа бяха използвани търговски TagMan 20x 
праймери за съответните микро РНКи (Thermo Fisher Scientific, USA) и TaqMan® 
Fast Advanced Master Mix (Thermo Fisher Scientific, USA), съдържащ AmpliTaq™ 
Fast DNA Polymerase, Uracil-N glycosylase, dUTP, ROX™ Passive Reference dye и 
TaqMan MGB сонда. Реакционната смес за анализа съдържа кДНК – 5 µl, TagMan 
праймери 20х -0,47 µl за съответната миРНКа, TaqMan® Fast Advanced Master Mix 
– 5,03 µl. Краен работен обем на реакцията е 10,5 µl. Анализът е извършен с 
помощта на апарат за количествен q-PCR – RotorGene Q 6000. Беше използвана 
следната работна програма  

– инкубация на Uracil-N glycosylase – 2 мин при 50⁰C, 
– активация на полимеразата – 20 сек. при 95⁰С,  
– денатурация – 1 сек. при 95⁰С,  
– амплификация – 20 сек, при 60⁰С.  
40 цикъла.   

 
4. Инструментални методи  

4.1. Двуразмерна ултрасонография за оценка на кожа  
За оценка на кожното засягане се използва високофреквентен ултрасонограф 

GE Logic E9 (18 MHz), снабден с трансдюсер с честота 18 MHz. Приложи се 
модифицираният скор за оценка на кожната дебелина в mm, който е надежден и 
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съпоставим с разширения скор, оценяващ 17-те места с US, повтарящи местата за 
физикалното изследване на кожната дебелина (за изчисляването на mRSS).  

 

 
Фиг. 1. Високофреквентна ултрасонография на кожа (B-Mode) на пациент със SSc 

 
УС на дигитални улцерации (DUs)  

На всяка DUs се извърши УС изследване чрез използване на високочестотен 
трансдюсер с честота 18 MHz на ехографски апарат GE E9 (чрез използване на 
стерилен УС гел) по определената "дълга" ос (най-дългото измерване на 
повърхността) и "къса" ос (90° перпендикулярна на "дългата" ос). Определиха се 
краищата на DU на повърхността на кожата чрез идентифициране на промени в 
повърхностните слоеве или видима промяна в профила, като се измери 
едновременно ширината и дълбочината на DU.  
  

4.2. Двуразмерна ултрасонография за оценка на стави и сухожилия 
В един и същи ден се оцени ангажиране на ОДА физикално и 

ултрасонографски.  
За оценка на ставното/сухожилно ангажиране се използва ехограф Esaote 

MyLab7, снабден с мултичестотен линеарен трансдюсер (10-18 MHz). Честотата 
на Gray Scale Ultrasound (GSUS) е 12-18 MHz в зависимост от изследваната става 
и GSUS gain се нагласи според ставния регион и пациентите със средна стойност 
около 50%. Следните настройки са използвани за PDUS: честота 9.1 MHz; pulse 
repetition frequency 500–750 Hz; PDUS gain е според ставния регион и пациентите 
със средна стойност около 50%; нисък low wall filter, който е запазен по време на 
проучването. PDUS gain не се промени за всеки пациент по време на периода на 
проследяване. Изследвани са 10 стави на двете ръце: гривнени, втора и трета 
метакарпофалангеална (МКФ) и втора и трета проксимална интерфалангеална 
(ПИФ) става и съответните им сухожилия. Оценени са няколко параметъра според 
дефинициите и стандартизирани протоколи на Outcome Measures in Rheumatology 
(OMERACT) за отделните патологии, включително наличието на синовит и 
теносиновит. Всички изследвани структури са оценени чрез GSUS и PDUS (486).  
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GSUS. Гривнената става е оценена за наличието на синовит и теносиновит 
на дорзален, палмарен и улнарен скен. МКФ2 и МКФ3 са оценени за наличието на 
синовит и теносиновит на палмарен скен и на паратенонит на дорзален скен,  
ПИФ2 и ПИФ3 са оценени за наличието на синовит на палмарен скен. Синовитът 
на GSUS е градиран по полуколичествена скала от 0-3.  

PDUS. PDUS е използван за градиране на синовита и 
теносиновита/паратенонита на дорзален и палмарен скен за всяка става, като 
градирането е по полуколичествена скала (0-3 ст.).  

Скорът на синовита на GSUS варира от 0–30, на теносиновита/паратенонита 
на GSUS – от 0–14, на синовита на PDUS – от 0-66, на теносиновита/паратенонита 
на PDUS – от 0-42. US10SSc скорът се калкулира като сумата на скора на синовита 
и на теносиновита/паратенонита на GSUS; и на синовита и теносиновита/ 
паратенонита на PDUS. US10SSc варира от 0-164.  

 

 
Фиг. 2. Power Doppler US на гривнена става на пациент със SSc  

с позитивен доплеров сигнал.  
 
Наред с изследваните сухожилия в областта на гривнени стави и пръстите на 

ръцете, приложихме и Glasgow Ultrasound Enthesis Scoring System (GUESS) и 
оценка на SEC. Всяко сухожилие се изследва в две перпендикулярни равнини - 
лонгитудинален и трансверзален скен. Сканираха се двустранно ентезните места 
на инсерциите на общите екстензорни сухожилия (CET) за латералните 
епикондили и ентезите, оценени според GUESS. Оценката по GUESS се изчислява 
за всеки обект като сума от оценка на GUESS за меките тъкани и GUESS за костна 
оценка. Оцениха се следните места на ентези, включени в GUESS score: горен 
полюс на патела (инсерцията на квадрицепсното сухожилие), долен полюс на 
патела (зоната на пателарния лигамент), пателарния лигамент в зоната на 
tuberositas tibiae, ахилесово сухожилие и плантарната фасция на залавното място 
за калканеуса. За оценка на различните ентези, пациентите заемаха съответните за 
тях положения. Документирани са всички Gray scale УС находки, съгласно 
GUESS: задебеляване на инсерцията на сухожилието, костни ерозии, бурсит и 
ентезофитни формации, съобразно дефинициите. Дебелината на ентезите се 
измерва в надлъжен скен при инсерцията на най-дисталната зона на сухожилието 
за костта.  
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Фиг. 3а. Фиг. 3б. 

Фиг. 3в. 
Фиг. 3. (а, б, в) Оценка на SEC на CET на ниво латерален епикондил при пациенти със SSc.

 
Оценката на CET се извърши при позиция на пациента срещу изследващия, 

с лакетни стави във флексия и предмишниците разположени върху масата за 
изследване. Документираха се всички УС промени, съвместими с промените в 
ентезите, съгласно OMERACT дефиницията на ентезит (535): хипоехогенност, 
увеличена дебелина на залавното място на сухожилието, калцификати, 
ентезофити, ерозии и наличие на Power-Doppler сигнал (PDUS) (фиг. 2-3). 
Участието на синовио-ентезалния комплекс (SEC) се оценява само на ентезата на 
CET. При пациенти със SSc, които позитивираха PDUS сигнали ≥ 1 на CET по-
близо от 2 mm до костната повърхност, участието на SEC беше оценено на нивото 
на епикондиларния участък. Ангажирането на SEC се дефинира като присъствие 
на PDUS сигнал ≥ 2 в лакътната епикондиларна синовиална гънка, принадлежаща 
към страничната епикондилна ентеза (535), проксимално на ануларния лигамент 
(AL) и разположена по-ниско от залавното място на CET към костта и радиалния 
колатерален лигамент (RCL) (536). За да се избегне PDUS артефакта 
реверберация, сигналът SEC PDUS се отчита само ако присъства в различна 
равнина от PDUS сигнал на CET, а не само под него. Настройките на PDUS бяха 
стандартизирани с доплерова честота 8–12,5 MHz, PRF 750 Hz и Wall Filter 2. 
Гейнът се регулира, докато фоновият сигнал не бъде премахнат. PDUS сигналът се 
отчита само ако присъства в две перпендикулярни равнини.  

4.3. Рентгенография на бял дроб - за оценка на белодробна фиброза.  
4.4. Ултрасонография на бял дроб (LUS)  
За оценка на белодробното засягане се използва кардиологичния профил на 

GE E9 с честота на трансдюсера 3-5 MHz.  
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4.4.1. Кометен скор 
При изследваните пациенти се приложи оценка с т.нар. опростен LUS анализ 

на 14-те LIS по Tardella 2018 (865), съответстващ на Warrick score 7, за cut-off за 
налична ILD се приемат налични 10 В-линии със сензитивност 96.30 (95% CI 81.0-
99.9) и специфичност 92.31 (95% CI 64.0-99.8). Той се получи при сумиране на броя 
на В-линиите, установени във всяко от тези 14 LIS, а именно за предната част на 
гръдния кош - второ LIS по парастерналната линия и четвърто LIS по 
медиоклавикуларна, предна и средна аксиларна линия; за задната част на гръдния 
кош - осмо LIS по паравертебрална, субскапуларна и задна аксиларна линия за двете 
гръдни половини. Ако В-линиите конфлуират, се използва полуколичественият 
метод, предложен от Gargani и Volpicelli, а именно процентът от засегнати области, 
окупирани от В-линии, разделен на 10 (т.е. 30% бял екран съответства на 3 В-линии, 
40% на 4 В-линии и т.н), ако е налице цял бял екран, това съответства на 10 В-линии.    

 

 
Фиг. 4. LUS представя класически образ на хиперехогенна B-линия, изхождаща от плеврата.  

 
4.5. Капиляроскопия 
На всички пациенти със SSc се извърши капиляроскопия с дигитална видео-

капиляроскопска система, апарат модел Mediscope Optilia Стандарт, OptiPix 
Capillaroscopy Clinic 1.7.x. 

 

5а. 5б. 5в. 
Фиг. 5 (а, б, в). Капиляроскопски образи на пациенти със SSc 

 
4.6. Трансторакална ехокардиография (ТТехоКГ) 
ТТехоКГ се приложи на всички пациенти със SSc в т.ч. VEDOSS, както и 

групата OVERLAP с-м за оценка на фракция на изтласкване на лява камера, 
трикуспидална регургитация, размери на дясно предсърдие и дясна камера и 
измерване на налягането в белодробната артерия.  
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5. Статистически методи  
Изборът на статистически методи е направен съобразно вида на даннните, 

разпределението на величините и задачите ръководещи настоящото научно 
изследване (Kirk, 1995). Всички величини са проверени за симетричност и 
нормалност на дисперсиите чрез теста на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-
Smirnov), кутийни графики (box plots) и стойности за асиметричност (skewness).  

Демографските данни включват възраст и полово разпределение. За 
междугрупови съпоставки относно средна възраст е използван еднофакторен 
дисперсионен анализ (one-way ANOVA). Половото разпределение е представено 
в брой и проценти и междуполови съпоставки с теста на Фишер (Fisher’s exact 
statistic).  

Клиничните данни за групата на пациентите със SSc (вкл. US10SSc score, 
налягане в пулмоналната артерия, LUS, GUESS score, SEC и кожна дебелина) са 
представени със следните статистики: медиана, диапазон, средни стойности и 
стандартно отклонение. Междугрупови съпоставки са направени чрез теста на 
Крускал-Уолис (Kruskal-Wallis) поради липса на нормално разпределение според 
статистиката на Колмогоров-Смирнов (p > 0.05). Данните за белодробна фиброза 
и DUs са представени в проценти и съпоставени чрез теста Хи-квадрат (Chi-
square).  

При изследваните величини (вкл. IL-6, YKL-40, ICAM-1, CXCL4, IL-12p40, 
TNF-α, TGF-β1) според теста на Колмогоров-Смирнов не беше изпълнено 
изискването за нормално разпределение (p > 0.05). При голяма част от тях, 
стойностите за асиметричност (skewness) бяха извън допустимия диапазон между 
-1 и + 1 (George & Mallery, 2009). Поради това, дескриптивната статистика 
включва стойността на медианата и диапазона, наред със средната стойност, 
стандартното отклонение и 95%-вия доверителен интервал.  

Поради асиметричност в разпределението на величините и неравния брой 
участници в отделните групи, за междугрупови съпоставки са използвани 
непараметрични статистически методи, включващи теста на Крускал-Уолис 
(Kruskal-Wallis) за съпоставка на повече от две групи и теста на Ман-Уитни Ю 
(Mann-Whitney U) за съпоставки по двойки. Връзката между нивата на 
интерлевкините и други измерения изследвахме с кореционния анализ на 
Спирман (Spearman rho correlation). 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, при 

която стойностите на две корелирани величини се променят в същата посока. 
Отрицателни стойности обозначават отрицателна линейна корелация, която се 
наблюдава, когато стойностите на две величини се променят в обратна посока - 
едната нараства, другата намалява.  
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В случаите на значима корелация между продължителна и бинарна величина 
(1-0) проведохме анализ с ROC крива и изчислихме сенситивността и 
специфичността.  

В допълнение на корелационния анализ, проведохме единичен линеен 
регресионен анализ за тези случаи, при които установихме значима линейна 
асоциация. Чрез регресионния анализ конкретизирахме предиктивната роля на 
изследваните величини на базата на следните статистики: коефициент на 
детерминация (R-square), корегиран коефициент на детерминация (R-square adj.), 
B-коефициент, константа и прогностичното уравнение.  

Статистическа значимост бе приета при p < 0.05 при всички анализи върху 
отделни величини (например демографски данни, съпоставка на здрави с болни 
пациенти, корелационни анализи и анализи с ROC крива). При повтарящи се 
анализи, включващи съпоставки по двойки, проведени като допълнение на 
многогруповия анализ с теста на Крускал-Уолис, направихме Бонферони 
корекции (Bonferroni corrections), за да контролираме грешката от I-ви тип. В тези 
случай намалихме допустимото ниво на грешка alpha (α) = 0.05 като го разделихме 
на броя на проведените съпоставки (N = 10). В глава Резултати, сме предложили 
интерпретация на резултатите спрямо първоначалното ниво на грешка (0.05) и 
спрямо нивото, след корекцията на Бонферони (0.005).  

Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM SPSS, 
версия 25.0 (2017) и статистическата програмата Minitab версия 18.1 (2017).  

За статистическия анализ на резултатите от подпроучването за определяне 
нивата на генна експресия на свързаните с възпалителния отговор гени и 
определяне на експресионни нива на miRNAs, участващи в регулацията на 
експресията на отделни протеини се използва GraphPad Prism software (GraphPad 
Software 8.0.1 version, Inc., La Jolla, CA, USA). Mann-Whitney U теста беше 
извършен за сравняване на медианите на FC - стойностите (пътите промяна на 
експресията на гените) за различните групи. Проведе се Spearman rho correlation и 
линеен регресионен анализ, за да се оцени връзката между променливите. За 
оценка на диагностичната сила на циркулиращите молекули, беше използван ROC 
анализът. Р-стойностите под прага 0.05 се считат за значими. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ 
 

Клинична характеристика на пациентите  
Клиничните данни за групата на пациентите включват следните измерения: 

US10SSc score, пулмонално артериално налягане, LUS, GUESS score, SEC, кожна 
дебелина, белодробна фиброза и DUs. Статистическа информация относно 
гореупоменатите параметри при отделните групи пациенти е представена на 
Таблица 3. Както беше обяснено в сектора Статистически анализи, за 
междугрупови съпоставки използвахме теста на Kruskal-Wallis. Статистически 
значимите стойности са маркирани (!) на Таблица 3. При групата пациенти с dcSSc 
отчетохме значимо най-висока стойност на US10SSc scorе (9.12±5.84, медиана 9) 
в сравнение с останалите групи пациенти (p = 0.002), които от своя страна 
показаха сходни стойности, без значима разлика. Налягането в пулмоналната 
артерия показа значимо най-висока стойност при пациенти с lcSSc (25.46±8.02, 
медиана 24) от всички останали групи (p = 0.001). Между групите dcSSc, 
OVERLAP и VEDOSS не се установи значима разлика относно стойностите на 
пулмоналното налягане. Най-високо ниво на LUS се установи при групата dcSSc 
(14.72±8.59, медиана 14.50) със значима разлика от останалите групи (p < 0.001). 
Най-ниска стойност на LUS се наблюдава при групата lcSSc (2.60±4.76, медиана 
1.50), която се отличава значимо не само от групата dcSSc, но и от останалите две 
групи: lcSSc →OVERLAP (p = 0.004); lcSSc →VEDOSS (p < 0.001). Между 
групите OVERLAP и VEDOSS разликата в стойностите на LUS не беше значима 
(p = 0.539). GUESS score и SEC не показаха значими разлики между групите 
пациенти (p > 0.05 при проведените съпоставки).  

Значимо най-висока стойност на mRSS установихме при групата с dcSSc 
(18.86±8.36, медиана 18) в сравнение с останалите групи (p = 0.043), които помежду 
си не показаха значими разлики. Отново при групата dcSSc се наблюдава значимо 
по-висока стойност на кожна дебелина (1.60±0.34, медиана 1.42) от останалите групи 
(p = 0.004). Най-висок процент белодробна фиброза беше установен при групата 
lcSSc (26.7%), следвана от dcSSc групата (24.1%), VEDOSS - 10% и групата 
OVERLAP - 0%. Като цяло процентът на белодробна фиброза е нисък и не показа 
значими разлики между групите. При групата OVERLAP се установи най-висок 
процент на дигитални улцерации (DUs 41.7%) със значима разлика от останалите 
групи (p = 0.015), които помежду си имаха сходни находки на DUs. 
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Таблица 3: Клинични данни за пациентите  

Величина 
Група Значимост

p dcSSc lcSSc OVERLAP VEDOSS 

US10SSc score 
(±SD) 

Медиана 
(Диапазон) 

 
9.12±5.84! 

 
9 (0-21) 

 
5.92±4.19 

 
5 (1-15)

 
2.66±2.70 

 
2.50 (0-9)

 
4.22±5.09 

 
3 (0-16) 

0.002** 

налягане в 
пулмоналната 

артерия 
(±SD) 

Медиана 
(Диапазон) 

 
17.20±2.94 

 
17.50 (12-25) 

 
25.46±8.02! 

 
24 (13-39) 

 
18.08±4.94 

 
17 (14-30) 

 
16.30±1.88 

 
16.50 (13-19) 

0.001** 

LUS (±SD) 
Медиана 

(Диапазон) 

14.72±8.59! 
 

14.50 (1-33) 

2.60±4.76 
 

1.50 (0-15)

4.41±5.58 
 

2.50 (0-17)

9.11±9.66 
 

4.50 (1-32) 
0.000** 

GUESS score 
(±SD) 

Медиана 
(Диапазон) 

 
6.16±3.99 

 
6.50 (0-13) 

 
4.78±4.11 

 
4 (0-14)

 
4.66±3.72 

 
4 (0-12)

 
8.28±3.45 

 
8 (2-13) 

0.172 

SEC 
(±SD) 

Медиана 
(Диапазон) 

 
3.46±2.04 

 
3 (0-8) 

 
2.50±1.78 

 
2.50 (0-7)

 
2.16±2.28 

 
1.50 (0-8)

 
3.71±2.28 

 
3 (1-8) 

0.105 

mRSS 
(±SD) 

Медиана 
(Диапазон) 

 
18.86±8.36! 

 
18 (7-37) 

 
12.33±4.13 

 
12 (6-24)

 
13.84±4.70 

 
13 (8-24)

 
14.22±3.73 

 
15 (9-19) 

0.043* 

КД 
(±SD) 

Медиана 
(Диапазон) 

 
1.60±0.34! 

 
1.42 (1.13-2.18) 

 
1.20±0.23 

 
1.30 (0.86-1.58)

 
1.32±0.37 

 
1.28 (0.87-1.77)

 
1.23±0.24 

 
1.31 (0.91-1.64) 

0.004** 

Белодробна 
Фиброза 

% 

 
24.1% 

 
26.7% 

 
0% 

 
10% 

0.231 

DUs 
% 

 
6.7% 

 
21.4% 

 
41.7%! 

 
0% 

0.015* 

- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – минимална-максимална стойност; 
КД- кожна дебелина 
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1. Сравнителна оценка на серумните цитокинови концентрации при 
пациенти и контроли 

1.1. Резултати от анализа на IL-6  
Съпоставихме нивото на IL-6 при всички пациенти със SSc с това при 

здравите контроли чрез теста на Mann-Whitney U. Резултатите показаха значимо 
по-висока концентрация на IL-6 при обединената група болни (27.60±48.80pg/ml; 
медиана 8.32) в сравнение със здравите контроли (5.79±2.46pg/ml; медиана 5.52). 

Фигура 6 илюстрира разпределението на IL-6 спрямо медианата (кутийна 
графика) и средната стойност с 95%-вия доверителен интервал при групата болни 
и тази на здравите контроли.  

 

 
Фиг. 6. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на IL-6 

при групата болни и здравите контроли 
 

Проследихме нивата на IL-6 при отделните подгрупи пациенти и групата на 
здравите контроли. Анализът с теста на Kruskal-Wallis показа статистическа 
значимост (p < 0.001) и беше последван от съпоставки по двойки, за да се установи 
между кои подгрупи съществува значима разлика в нивото на IL-6. Общо са 
проведени 10 съпоставки по двойки чрез теста на Mann Whitney U както следва: 
1) dcSSc със ЗК; 2) dcSSc с lcSSc; 3) dcSSc с OVERLAP; 4) dcSSc с VEDOSS; 5) 
lcSSc със ЗК; 6) lcSSc с OVERLAP; 7) lcSSc с VEDOSS; 8) OVERLAP със ЗК; 9) 
OVERLAP с VEDOSS; 10) VEDOSS със ЗК. Резултатите са илюстрирани на 
Фигура 7.   

При групата пациенти с dcSSc установихме значимо по-висока концентрация на 
IL-6 (49.64 pg/ml; медиана 16.36) от всички останали подгрупи при допустимо ниво на 
грешка alpha (α) = 0.05 както следва: dcSSc → здрави контроли (p < 0.001); dcSSc 
→lcSSs (p = 0.048); dcSSc →OVERLAP (p = 0.001); dcSSc →VEDOSS (p = 0.023). 
Трябва да се отбележи, че разликата между пациентите с dcSSc и тези с lcSSc както и 

p < 0.001** 
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групата VEDOSS няма да бъде значима след корекцията на Bonferroni, при ниво на 
грешка α = 0.005 (p > 0.005). Пациентите с lcSSc също показаха значимо по-висока 
концентрация на IL-6 (13.22 pg/ml; медиана 8.65) от здравите контроли (p = 0.020), при 
ниво на грешка (α) = 0.05. След корекцията на Bonferroni същата разлика не може да 
се тълкува като значима, p > 0.005. Разликата в нивото на IL-6 между lcSSc пациентите 
и останалите две групи не беше значима: OVERLAP (p = 0.142) и VEDOSS (p = 0.512).  

При останалите две подгрупи нивото на IL-6 не се различаваше значимо от това 
на здравите контроли: OVERLAP→здрави контроли (p = 0.283); VEDOSS →здрави 
контроли (p = 0.059). Между тях също не се установи значима разлика, OVERLAP 
→VEDOSS (p = 0.446).  

На Фигура 7 могат да се проследят междугруповите съпоставки описани по-
горе. Кутийната графика представя разпределението на IL-6 в отделните групи 
спрямо медианата; интервалната графика илюстрира средните стойности и 95% 
доверителен интервал. 

 

  
Фиг. 7. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на IL-6 

при изследваните групи  
 

Изследвахме връзката между IL-6 и следните величини: PAH, LUS (брой B 
линии), US10SSc score, кожна дебелина и mRSS чрез корелационния анализ на 
Spearman. С изключение на PAH, всички останали корелации са статистически 
значими. Между IL-6 и LUS, установихме положителна асоциация от голяма 
величина спрямо референтните стойности на Коен (1988), rs = 0.718, p < 0.001. 
Висока положителна корелация също се наблюдава между IL-6 и US10SSc score, 
rs = 0.808, p < 0.001. Много висока корелация (rs = 0.718, p < 0.001) се установи 
между IL-6 и кожна дебелина, а между IL-6 и mRSS също се установи значима 
корелация от голяма величина, rs = 0.783, p < 0.001.    

Значимите корелации между IL-6 и LUS, US10SSc score, кожна дебелина, 
mRSS са илюстрирани на Фигура 8.  
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Фиг. 8. Значими корелации на IL-6 с LUS, US10SSc score, кожна дебелина и mRSS 
 

Прогностична роля на IL-6  
В продължение на корелационния анализ, представен в предходния сектор, 

проведохме единични линейни регресионни анализи, за да установим 
прогностичната роля на IL-6 относно влиянието на SSc върху величините, които 
показаха значима линейна връзка с IL-6, включително: LUS, US10SSc score, кожна 
дебелина и mRSS. За целта бяха съставени 4 линейни регресионни модела и 
тествани за статистическа значимост. Първият регресионен модел тества 
прогностичната роля на IL-6 относно броя на B линии (LUS). Установи се висок 
коефициент на детерминация (R-square), който показва, че 67.1% от измененията 
в B линии могат да бъдат прогнозирани на базата на стойностите на IL-6. 
Коригираният коефициент на детерминация (R-square adj.) показва, че ако 
моделът се тества с други извадки, може да се очаква прогностична стойност от 
66.6%. На базата на константата (3.93) и B-коефициентът (0.146), които бяха 
статистически значими (p < 0.001), съставихме прогностичното уравнение както 
следва: LUS = 3.93 + 0.146 (IL-6). Например, ако стойността на IL-6 = 141, LUS = 
3.93 + 0.146 x 141 = 24.5. Или при стойност на IL-6 = 141 може да се очаква LUS 
да показва 24 или 25 B линии.  

Установи се също значима прогностична роля на IL-6 относно US10SSc score 
с коефициент на детерминация R-square = 37.9% и корегиран коефициент R-square 
(adj.) = 36.9%. Kонстантата (3.57) и B- коефициентът (0.067) показаха 
статистическа значимост (p < 0.001) и бяха използвани за съставяне на 
прогностичното уравнение: US10SSc score = 3.57 + 0.067 (IL-6). Например, ако 
стойността на IL-6 = 46, US10SSc score = 3.57 + 0.067 x 46 = 6.65. Или при стойност 
на IL-6 = 46 може да се очаква US10SSc score = 6.65.  

rs = 0.718, p < 0.001  

rs = 0.909, p < 0.001  rs = 0.783, p < 0.001  

rs = 0.808, p < 0.001  
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На базата на IL-6 може да се обясни 59.3% от промяната в кожна дебелина 
(R-square) за настоящата извадка и 58.7% (R-square adj.) за други потенциални 
извадки. На базата на константата (1.26) и B-коефициентът (0.005), които показаха 
статистическа значимост (p < 0.001), може да се прогнозира кожната дебелина със 
следното уравнение: Кожна дебелина =1.26 + 0.005 (IL-6).  

Четвъртият регресионен анализ потвърди значимата прогностична роля на IL-6 
относно mRSS. На базата на IL-6 може да се обясни 52.7% от промяната в mRSS (R-
square) за настоящата извадка и 52% (R-square adj.) при изследване на други извадки. 
Kонстантата (12.84) и B-коефициентът (0.104) също показаха статистическа 
значимост (p < 0.001). За прогнозиране на mRSS съставихме следното уравнение: 
mRSS = 12.84 + 0.104 (IL-6). Резултатите са обобщени на Таблица 4.  
 
Таблица 4: Резултати от линейния регресионен анализ относно прогностичната роля на IL-6 

Прогностична  
Величина IL-6 

R-square R-square 
(adj) 

Constant  B коефициент  

стойност p стойност p 

LUS 67.1% 66.6% 3.93 0.000** 0.146 0.000**

US10SSc score 37.9% 36.9% 3.57 0.000** 0.067 0.000** 

Кожна дебелина 59.3% 58.7% 1.26 0.000** 0.005 0.000** 

mRSS 52.7% 52.0% 12.84 0.000** 0.104 0.000** 
** Статистическа значимост при p ≤0.01; *Статистическа значимост при p <0.05 
 

Фигура 9 предоставя графична илюстрация на прогностичната роля на IL-6 
относно степента на засягане на различни органи от SSc. Коефициентите на 
детерминация отразяват стойностите на коригирания коефициент на 
детерминация (R-square adj.) в низходящ ред, от най-високия към най-ниския 
коефициент. Включени са също прогностичните уравнения.  

 

 
Фиг. 9. IL-6 като значим предиктор на LUS, кожна дебелина, mRSS и US10SSc score 
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1.2. Резултати от анализа на YKL-40  
При пациентите със SSc установихме значимо по-високо ниво на YKL-40 

(115.62ng/ml±89.51, медиана 86.76) в сравнение със здравите контроли YKL-40 
(46.28ng/ml±18.91, медиана 44.02), p < 0.001.  

Разликата в нивото на YKL-40 между здравите контроли и обединената група 
от пациенти със SSc е илюстрирана на Фигура 10 чрез кутийна графика, базирана 
на медианата, и интервална графика, показваща средната стойност и 95% 
доверителен интервал. 

 

 
Фиг. 10. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 

YKL-40 при групата болни и здравите контроли 
 

В следващия етап, беше извършена съпоставка между здравите контроли и 
всяка отделна група пациенти. Установи се висока статистическа значимост, 
показваща различия между групите или между някои от тях относно нивото на 
YKL-40, p < 0.001. 

За да конкретизираме междугруповите разлики в нивото на YKL-40, 
проведохме съпоставителен анализ по двойки, аналогично на този в предишния 
сектор (за IL-6). Резултатите са илюстрирани на Фигура 11. Нивото на YKL-40 при 
пациентите с dcSSc (159.5 2ng/ml, медиана 136.20) е значимо по-високо от това на 
всички останали групи. Значимостта е валидна и след корекцията на Bonferroni, при 
допустимо ниво на грешка alpha (α) = 0.003 както следва: dcSSc → здрави контроли 
(p < 0.001); dcSSc →lcSSs (p < 0.001); dcSSc →OVERLAP (p < 0.001); dcSSc 
→VEDOSS (p = 0.001).  

Пациентите с lcSSc също показаха значимо по-високо ниво на YKL-40 
(89.31ng/ml, медиана 68.03) от здравите контроли (p = 0.001), при корегираното 
ниво на грешка (α) = 0.003. Разликата в нивото на YKL-40 между lcSSc пациентите 
и останалите две групи не достигна статистическа значимост: OVERLAP (p = 
0.526) и VEDOSS (p = 0.177).  

p < 0.001** 
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Пациентите в групата OVERLAP имаха значимо по-висока концентрация на 
YKL-40 (69.57ng/ml, медиана 73.43) от здравите контроли при ниво на грешка  (α) 
= 0.05 (p = 0.037). Трябва да се отбележи, че след корекцията на Bonferroni 
разликата не може да се тълкува като значима. Между групата VEDOSS и 
здравите контроли нивото на YKL-40 не показа значима разлика (p = 0.658). Не се 
установи значима разлика в концентрацията на YKL-40 между групите OVERLAP 
и VEDOSS (p = 0.418).  

Междугруповите съпоставки относно нивото на YKL-40 са илюстрирани на 
Фигура 11.  
 

Фиг. 11. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 
YKL-40 при изследваните групи 

 
Корелационният анализ на Spearman беше използван за проследяване на 

връзката между нивата на YKL-40 и следните параметри: PAH, LUS (брой B 
линии), US10SSc score и белодробна фиброза. Между YKL-40 и PAH се установи 
значима положителна корелация, но от ниска величина спрямо референтните 
стойности на Коен (1988), rs = 0.255, p = 0.037.  Следващите две корелации са не 
само статистически значими, но с високи стойности: YKL-40 и LUS (rs = 0.693, p 
< 0.001); YKL-40 и US10SSc score (rs = 0.884, p < 0.001). Последната корелация 
между YKL-40 и белодробна фиброза не показа значима връзка между двете 
величини (rs = 0.192, p = 0.119). 

Значимите корелации на YKL-40 с PAH, LUS, и US10SSc score са 
илюстрирани на Фигура 12.  

 
 
 
 
 

p = 0.001** 
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Фиг. 12. Значими корелации на YKL-40 с PAH, LUS и US10SSc score 

 
Прогностична роля на YKL-40 

За да уточним прогностичната роля на YKL-40 относно величините, които 
показаха значима линейна връзка с YKL-40 (PAH, LUS, и US10SSc score) 
съставихме 3 линейни регресионни модела, които тествахме за статистическа 
значимост. Първият регресионен модел относно прогнозиране на PAH на базата 
на YKL-40 не показа статистическа значимост (p = 0.063). Коефициентът на 
детерминация R-square = 5.2% и коригираният коефициент на детерминация R-
square (adj.) = 3.8% имат много ниска прогностична стойност. Поради липса на 
статистическа значимост, константата и B-коефициентът не могат да бъдат 
използвани за съставяне на прогностично уравнение.  

В следващия регресионен модел, YKL-40 показа значима прогностична роля 
относно LUS B-линии с коефициент на детерминация R-square = 61% и корегиран 
коефициент R-square (adj.) = 60%. Kонстантата (14.40) и B-коефициентът (0.007) 
бяха статистически значими (p < 0.001). На тяхна основа съставихме следното 
прогностичното уравнение: LUS = 14.40 + 0.007 (YKL-40). Например, ако YKL-40 
= 141, LUS = 14.40 + 0.007 x 141 = 14.98. Или при стойност на YKL = 141 може да 
се прогнозира LUS = 15.  

Последният модел, тестващ прогностичната роля на YKL-40 относно 
US10SSc score има най-висока прогностична стойност достигаща 73% (R-square) 
и 72.6% (R-square adj.). На базата на константата (4.56) и B-коефициентът (0.0081), 
които показаха статистическа значимост (p < 0.001), може да се прогнозира 
US10SSc score със следното уравнение: US10SSc score = 4.56 + 0.081 (YKL-40). 
При YKL-40 = 141, US10SSc score = 4.56 + 0.081 x 141 = 15.98.  

rs = 0.255, p = 0.037 rs = 0.693, p < 0.001 

rs = 0.884, p < 0.001 
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Таблица 5: Резултати от линейния регресионен анализ относно прогностичната роля на YKL-40 

Прогностична 
Величина 
YKL-40 

R-square 
R-square 

(adj) 

Constant B коефициент 

стойност p стойност p 

PAH 5.2% 3.8% 47.41 0212 3.559 0.063 

LUS 61% 60% 14.40 0.000** 0.007 0.000** 

US10SSc score 73% 72.6% 4.56 0.002** 0.081 0.000** 
** Статистическа значимост при p ≤0.01; *Статистическа значимост при p <0.05 
 

Фигура 13 предоставя графична илюстрация на прогностичната роля на 
YKL-40 относно степента на белодробно (LUS) и ставно засягане (US10SSc score). 
Включени са коефициентите на детерминация на коригирания коефициент (R-
square adj.) и прогностичните уравнения.  

 

 
Фиг. 13. YKL-40 като значим предктор на US10SSc score и LUS 

 
1.3. Резултати от анализа на TGF-β1  
Аналогично на предходните биомаркери, анализът на данните относно TGF-

β1 включва съпоставка между двете основи групи - пациентите със SSc и здрави 
контроли, между отделните групи пациенти и корелационен анализ за 
потенциалната връзка на TGF-β1 със следните величини: брой В-линии, PAH, 
кожна дебелина, US10SSc score и mRSS.  

Нивото TGF-β1 при двете основни групи (пациентите със SSc и здрави 
контроли) беше съпоставено чрез теста на Mann-Whitney U. Установиха се малко 
по-високи средна стойност и медиана при здравите контроли (21971±7158pg/ml; 
медиана 23444) в сравнение с пациентите със SSc (20529±8318pg/ml; медиана 
19621), но без статистически значима разлика (p = 0.239).  

На Фигура 14 са илюстрирани нивата на TGF-β1 при групата болни и тази на 
здравите контроли чрез кутийни графики (базирани на медианите) и интервални 
графики на средните стойности и 95%-вия доверителен интервал. Липсата на 
статистически значима разлика не позволява да се определи значима тенденция 
относно нивото на TGF-β1 при пациенти със SSc. 
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Фиг. 14. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 

TGF-β1 при групата болни и здравите контроли 
 

Нивата на TGF-β1 в отделните подгрупи пациенти и групата на здравите 
контроли, бяха обект на изследване в следващия анализ чрез теста на Kruskal-
Wallis. Наблюдава се вариране на средните стойности и медианите на TGF-β1 при 
отделните групи, но без значимост на разликите (p = 0.650).  

На Фигура 15 се вижда варирането в нивата на TGF-β1 между отделните 
подгрупи, но без значими тенденции за междугрупови разлики.   

 

 
Фиг. 15. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 

TGF-β1 при изследваните подгрупи 



 
 

 
 

32 

Потенциалната връзка на TGF-β1 с PAH, LUS (брой B линии), US10SSc score, 
кожна дебелина и mRSS беше проследена чрез корелационния анализ на Spearman 
(Таблица 6). Резултатите показаха липса на значима линейна асоциация между 
TGF-β1 и останалите величини както следва PAH (p=0.453); LUS (p=0.825); 
US10SSc score (p=0.096); Кожна дебелина (p=0.980); mRSS (p=0.580). 

 
Таблица 6: Резултатите от корелационния анализ за връзката на TGF-β1 с LUS, US10SSc 
score, кожна дебелина и mRSS 

TGF-β1 PAH LUS 
US10SSc 

score 
Кожна 
дебелина 

mRSS 

Корелационен 
kоефициент на Spearman 0.096 0.028 0.211 - 0.003 - 0.071 

Значимост (p) 0.453 0.825 0.096 0.980 0.580

Брой (N) 72 72 72 72 72

 
1.4. Резултати от анализа на ICAM-1 
Резултатите от съпоставката на пациентите със SSc със здравите контроли 

относно концентрацията на ICAM-1 показват значимо по-високo ниво на ICAM-1 
при групата болни (109.84ng/ml, медиана 79.63ng/ml) в сравнение с групата здрави 
контроли (78.37ng/ml, медиана 52.09), p = 0.025. 

Фигура 16 предоставя графична илюстрация на разликата между болните и 
здравите контроли в разпределението, стойностите на медианата и средната 
стойност на ICAM-1 при пациентите със SSc и здравите контроли.  
 

 
Фиг. 16. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 

ICAM-1 при групата болни и здравите контроли  
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Резултатите от съпоставката на нивото на ICAM-1 при отделните групи 
пациенти и здравите контроли показват, че нивото на ICAM-1 (средни стойности 
и медиана) се различават при отделните групи, но различията не достигат 
статистическа значимост, p = 0.210. Тъй като тестът на Kruskal-Wallis не показа 
значимост, не бяха проведени съпоставки по двойки.  

Въпреки липсата на статистическа значимост, трябва да се отбележи, че най-
високо ниво на ICAM-1 установихме при lcSSc пациентите (126.42 ng/ml, медиана 
115.94 ng/ml). Следват пациентите с dcSSc (108.20 ng/ml, медиана 79.06); VEDOSS 
(107.62 ng/ml, медиана 55.11); OVERLAP (95.16 ng/ml, медиана 77.26) и здравите 
контроли, при които се наблюдава най-ниско ниво на ICAM-1 (78.37 ng/ml, 
медиана 52.09). Визуална представа за вариациите в стойностите на ICAM-1 сe 
предоставя на Фигура 17.   

 

 
Фиг. 17. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 

ICAM-1 при изследваните групи  
 

Изследвахме връзката между нивата на ICAM-1 и следните параметри: 
PAH, LUS (брой B линии), US10SSc score и белодробна фиброза (Таблица 7). 
Установи се висока значима линейна асоциация между ICAM-1 и US10SSc score, 
rs = 0.895, p < 0.001. ICAM-1 показа също значима асоциация с белодробна 
фиброза (rs = 0.571, p < 0.001). Между ICAM-1 и PAH не се установи значима 
асоциация (p = 0.586), както и между ICAM-1 и LUS (p = 0.950). 

p = 0.210 
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Таблица 7: Резултатите от корелационния анализ за връзката на ICAM-1 с PAH, LUS и 
US10SSc score 

ICAM-1 PAH LUS US10SSc 
score 

белодробна 
фиброза 

Корелационен  
коефициент на Spearman 

0.069 0.008 0.895 0.571 

Значимост (p) 0.586 0.950 0.000** 0.000** 

Брой (N) 72 72 72 72 

** Статистически значима корелация при p ≤0.01; *Статистически значима корелация при p <0.05  
  
Значимата асоциация между ICAM-1 и US10SSc score е илюстрирана на 

Фигура 18. На практика този резултат означава, че при SSc пациенти с високи 
нива на ICAM-1 се наблюдават по-голям брой засегнати стави. 

 

 
Фиг. 18. Значимата корелация между ICAM-1 и US10SSc score 

 
За да илюстрираме значимата асоциация между ICAM-1 и белодробна 

фиброза, построихме ROC крива, поради това, че втората величина е представена 
по бинарна скала (1 - има; 0 - няма). На Фигура 19 се вижда, че между ICAM-1 и 
наличие на белодробна фиброза съществува висока степен на съгласуваност, с 
площ под кривата, AUC = 0.922, p < 0.001. Стойности на ICAM-1 > 100.15 ng/ml 
се асоциират със сенситивност 91.67% и специфичност 76%. Стойности на ICAM-
1 > 126 ng/ml показват сенситивност 92% и специфичност 84%. В тази категория 
попадат най-вече пациенти с lcSSc, които показаха средна стойност на ICAM-1 
126.42ng/ml ±77.10.  
 

rs = 0.895, p < 0.001 
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Фиг. 19. ROC крива между ICAM-1 и наличие на белодробна фиброза 

 
Прогностична роля на ICAM-1  

В предходния сектор установихме висока корелация между ICAM-1 и ставно 
засягане, измерено чрез US10SSc score. Този резултат обоснова провеждането на 
линеен регресионен анализ, чрез който да уточним ролята на ICAM-1 в 
прогнозиране на ставно засягане. Регресионният модел относно прогнозиране на 
US10SSc score на базата на ICAM-1 показа висока статистическа значимост (p = 
0.001). Според коефициента на детерминация (R-square = 57.2%), можем да 
направим заключение, че 57.2% от промяната в стойностите на US10SSc score 
може да бъде обяснена на базата на стойностите на ICAM-1. Коригираният 
коефициент на детерминация (R-square adj. = 54%) показва, че при извадки 
различни от настоящата зависимостта между двете величини достига 54%. 
Kонстантата (1.53) и B-коефициентът (0.045) са статистически значими (p < 0.001) 
и на тяхна основа съставихме следното прогностично уравнение: US10SSc score = 
1.53 + 0.045 (ICAM-1). Например, ако ICAM-1 = 140, US10SSc score = 1.53 + 0.045 
(140) = 7.83. Или при ICAM-1 = 140, може да се прогнозира US10SSc score  = 8.  
 
Таблица 8: Резултати от линейния регресионен анализ относно прогностичната роля на 
ICAM-1  

Прогностична 
Величина ICAM-1 

R-
square 

R-square 
(adj) 

Constant B коефициент

стойност p стойност p

US10SSc score 57.2% 54% 1.53 0.04* 0.045 0.001**
** Статистическа значимост при p ≤0.01; *Статистическа значимост при p <0.05 
  

Фигура 20 предоставя графична илюстрация на прогностичната роля на ICAM-
1 относно степента на ставно засягане (US10SSc score). Областта на припокриване 
между двете величини отговаря на корегирания коефициент (R-square adj.). 
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Фиг. 20. ICAM-1 като значим предиктор на US10SSc score 

 
1.5. Резултати от анализа на CXCL4 
При групата болни със SSc се установи значимо по-високо ниво на CXCL4 

(1154 pg/ml, медиана 1191.96) в сравнение със здравите контроли (893.43 pg/ml, 
медиана 1095.77), p < 0.001.   

Фигура 21 предоставя графична илюстрация на разликата между болните със 
SSc и здравите контроли в разпределението, стойностите на медианата и средната 
стойност на CXCL4.  

 

 
Фиг. 21. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 

CXCL4 при групата болни и здравите контроли  
 

p < 0.001 
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Съпоставката на всяка една от групите пациенти със SSc и здравите контроли 
чрез теста на Kruskal-Wallis показа наличие на статистически значима разлика в 
нивото на CXCL4, p < 0.001. Този резултат обоснова провеждането на 
междугрупови съпоставки по двойки чрез теста на Mann-Whitney U.  

Съпоставките по двойки показаха, че всяка една от групите пациенти има 
значимо по-високо ниво на CXCL4 от здравите контроли както следва: dcSSc 
→здрави контроли, p < 0.001; lcSSc →здрави контроли, p < 0.001; OVERLAP 
→здрави контроли, p < 0.001; VEDOSS→здрави контроли, p = 0.022. При всички 
групи статистическата значимост е висока и единствено при пациентите с 
диагноза VEDOSS значимата разлика със здравите контроли няма да бъде 
валидна, ако се приложи корекцията на Bonferroni. От друга страна, между 
отделните групи пациенти не се установи значима разлика в нивото на CXCL4 (p 
> 0.05 за всички съпоставки).  

На Фигура 22 се виждат сходните стойности на CXCL4 при отделните групи 
пациенти със SSc. Всяка една поотделно има значимо по-високо ниво от здравите 
контроли.  

 

  
Фиг. 22. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 

CXCL4 при изледваните групи 
 
Проследихме връзката между CXCL4 и следните параметри: PAH, LUS (брой 

B линии), mRSS, кожна дебелина и дигитални улцерации (DUs) (Таблица 9). От 
всички изследвани величини, единствено DUs показа значима корелация с 
CXCL4, rs = 0.463, p < 0.001. Между останалите параметри и CXCL4 не се 
установи значима асоциация (p > 0.05). 
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Таблица 9: Резултатите от корелационния анализ за връзката на CXCL4 с PAH, LUS, 
mRSS, кожна дебелина и Dus 

CXCL4 PAH LUS mRSS Кожна дебелина DUs 

Корелационен  
kоефициент на Spearman 0.074 0.233 0.206 0.224 0.463 

Значимост (p) 0.556 0.620 0.099 0.073 0.000**

Брой (N) 72 72 72 72 72 
** Статистически значима корелация при p ≤0.01; *Статистически значима корелация при p <0.05 

Използвахме ROC крива, за да представим значимата корелация между 
CXCL4 и DUs, тъй като втората величина е измерена по бинарна скала (1 - има; 0 
- няма). Установиме площ под кривата AUC = 0.870, p < 0.001, показваща висока 
асоциация между двете величини. Стойности на CXCL4 > 1194 pg/ml (най-
високата средна стойност, която установихме при dcSSs пациентите) се свързват 
с 100% сенситивност и 65% специфичност.  

 

 
Фиг. 23. ROC крива между CXCL4 и DUs 

 
1.6. Резултати от анализа на IL-12p40 
Резултатите от съпоставката на нивото на IL-12p40 между групата болни и 

здравите контроли показаха значимо по-високо ниво на IL-12p40 (100.44 pg/ml, 
медиана 73.40) в сравнение със здравите контроли (57.83 pg/ml, медиана 48.54),  
p = 0.003.  

Графична илюстрация на разликата в нивото на IL-12p40 между групата 
болни и здравите контроли е предоставена на Фигура 24.  
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Фиг. 24. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на IL-

12p40 при групата болни и здравите контроли  
 

Резултатите от съпоставката на отделните групи пациенти и здравите 
контроли чрез теста на Kruskal-Wallis установи статистически значима разлика в 
нивото на IL-12p40 (p = 0.003). За да конкретизираме междугруповите разлики и 
по-точно тези, със статистическа значимост, проведохме съпоставки по двойки 
чрез теста на Mann-Whitney U.  

При групата VEDOSS се наблюдава най-високо ниво на IL-12p40 (138.59 
pg/ml, медиана 110.09), следвана от пациентите с dcSSc (107.34 pg/ml, медиана 
68.27). И при двете групи нивото на IL-12p40 е значимо по-високо от това на 
здравите контроли (50.83 pg/ml, медиана 48.54) както следва: VEDOSS →здрави 
контроли, p = 0.001; dcSSc →здрави контроли, p = 0.004. При останалите две групи 
lcSSc (81.78 pg/ml, медиана 55.06) и OVERLAP (82.69 pg/ml, медиана 65.33), 
нивото на IL-12p40 не се различаваше значимо от това на здравите контроли 
(50.83 pg/ml, медиана 48.54): lcSSc →здрави контроли, p = 0.223; OVERLAP 
→здрави контроли, p = 0.128. 

Нивото на IL-12p40 при групата VEDOSS беше значимо по-високо от това 
на пациентите с lcSSc (p = 0.046) и тези с OVERLAP (p = 0.036). И двете значими 
разлики са валидни при ниво на грешка α = 0.05, но не и след корекцията на 
Bonferroni (α = 0.005). 

На Фигура 25 се виждат описаните по-горе тенденции. Прави впечатление 
по-високото ниво на IL12-p40 при групата VEDOSS, следвана от групата dcSSc. 
И при двете групи нивото е значимо по-високо от здравите контроли. 
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Фиг. 25. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал  

на IL-12p40 при изследваните групи  
 
Изследвахме асоциацията на IL-12p40 с GUESS score, SEC и US10SSc score чрез 

корелационния анализ на Spearman. Установихме значими корелации при всички 
изследвани величини. Между IL-12p40 и GUESS score се наблюдава много висока 
линейна връзка (rs = 0.923, p < 0.001). Увеличение в нивото на IL-12p40 се асоциира 
с по-високи стойности на GUESS score. Подобна е връзката между IL-12p40 и SEC, 
където също се установи много висока корелация (rs = 0.842, p < 0.001). Между IL-
12p40 и US10SSc score се наблюдава значима линейна зависимост от средна 
големина (rs = 0.404, p = 0.001).  

Значимите корелации на IL-12p40 с GUESS score, теносиновит и US10SSc 
score са илюстрирани на Фигура 26.   
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Фиг. 26. Значими корелации на IL-12p40 с GUESS score, SEC и US10SSc score 

 
Прогностична роля на IL-12p40 

В предходния сектор установихме значима корелация между IL-12p40, GUESS 
score, SEC и US10SSc score. В този сектор предоставяме допълнителни информация 
относно ролята на IL-12p40 като предиктор на GUESS score, SEC и US10SSc score. 
Линейният регресионен анализ относно IL-12p40 като предиктор на GUESS score 
показа висока статистическа значимост (p = 0.001). Коефициентът на детерминация R-
square = 70.9% означава, че 71% от стойностите на GUESS score могат да бъдат 
прогнозирани от нивото на IL-12p40. Корегираният коефициент на детерминация (R-
square adj. = 70.4%) дава основание прогнозата да бъде обобщена за SSc пациенти от 
други извадки. Kонстантата (1.85) и B-коефициентът (0.039) са статистически значими 
(p < 0.001) и на тяхна основа съставихме следното прогностичното уравнение: GUESS 
score = 1.85 + 0.039 (IL-12p40). Например, при ниво на IL-12p40 = 126, можем да 
прогнозираме GUESS score = 1.85 + 0.039 (126) = 7 

Много сходни са резултатите за прогностичната роля на IL-12p40 относно 
наличие на ангажиране на SEC. Съдейки по коефициента на детерминация (R-square), 
71% от стойностите на SEC могат да бъдат прогнозирани от нивото на IL-12p40. Този 
процент се запазва при извадки различни от настоящата (R-square adj. = 70.4%). 
Kонстантата (0.945) и B-коефициентът (0.021) са статистически значими (p < 0.001), а 
прогностичното уравнение е както следва: SEC = 0.945 + 0.021 (IL-12p40). Ако IL-
12p40 = 126, можем да прогнозираме SEC = 0.945 + 0.021 (126) = 4. 

Относно US10SSc score, установихме ниска прогностична способност на IL-
12p40, с коефициент на детерминация R-square = 16.3% и корегиран коефициент 
на детерминация R-square (adj.) = 14.9%. Ниската предиктивна способност прави 
неуместно съставянето на прогностично уравнение.  
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Таблица 10: Резултати от линейния регресионен анализ относно прогностичната роля на 
IL-12p40  

Прогностична 
Величина IL-12p40 R-square 

R-square 
(adj) 

Constant B коефициент 

стойност p стойност p 

GUESS score 70.9% 70.4% 1.85 0.000** 0.039 0.000** 

SEC 70.8% 70.4% 0.945 0.000** 0.021 0.000** 

US10SSc score 16.3% 14.9% 4.052 0.000** 0.026 0.001** 

** Статистическа значимост при p ≤0.01; *Статистическа значимост при p <0.05 

 
Фигура 27 предоставя графична илюстрация на прогностичната роля на IL-

12p40 относно GUESS score и SEC. Областта на припокриване между съответните 
величини отговаря на коригирания коефициент на детерминация (R-square adj.). 

 

 
Фиг. 27. IL-12p40 като значим предиктор на GUESS score и SEC  

 
1.7. Резултати от анализа на IL-17A 
Резултатите от анализите на IL-17A установиха, че серумните нива в 

пациентската група не се различават от тези на здравите контроли. 
 
1.8. Резултати от анализа на TNF-α 
При групата болни установихме значимо по-високо ниво на TNF-α (31.66 

pg/ml, медиана 25.27) в сравнение със здравите контроли (15.96 pg/ml, медиана 
12.37), p = 0.003.  

Разпределението, медианата, средната стойност и 95%-вия доверителен 
интервал при двете изследователски групи са илюстрирани на Фигура 28.  
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Фиг. 28. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 

TNF-α при групата болни и здравите контроли  
 

Съпоставителният анализ на нивото на TNF-α при всяка една от групите 
пациенти и здравите контроли чрез теста на Kruskal-Wallis показа статистическa 
значимост, p < 0.001. Този резултат обоснова провеждането на можество 
сравнения по двойки, за да уточним междугруповите разлики в нивото на TNF-α.  

Резултатите от съпоставителния анализ по двойки показа значимо по-високо 
ниво на TNF-α при всяка една от групите пациенти в сравнение с това на здравите 
контроли както следва: dcSSc (33.79 pg/ml, медиана 27.29) →здрави контроли, p < 
0.001; lcSSc (30.66 pg/ml, медиана 23.75) →здрави контроли, p = 0.001; OVERLAP 
(29.26 pg/ml, медиана 26.24)→здрави контроли, p = 0.002; VEDOSS (28.64 pg/ml, 
медиана 25.62)→здрави контроли, p = 0.004.  

При пациентите най-висока стойност на TNF-α се отчита при групата dcSSc, 
след което следват групите lcSSc, OVERLAP и VEDOSS, но разликите между 
отделните групи не достигат статистическа значимост (p > 0.05 при всички 
съпоставки) 

На Фигура 29 се очертават двете основни тенденции, вече описани по-горе: 
1) Значимо по-високо ниво на TNF-α при всяка една от групите пациенти в 
сравнение с това на здравите контроли и 2) Сходно ниво на TNF-α при 
пациентските групи.   
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Фиг. 29. Разпределение, медиана, средна стойност и 95%-в доверителен интервал на 

TNF-α при изследваните групи 
 

Таблица 11: Резултатите от корелационния анализ за връзката на TNF-α с PAH и US10SSc 
score 

TNF-α PAH US10SSc score

Корелационен коефициент на Spearman 0.225 0.199 

Значимост (p) 0.068 0.106 

Брой (N) 72 72 

 
2. Резултати от подпроучване върху 41 пациенти (25 с dcSSc и 16 с lcSSc) и 
13 здрави контроли.  

На таблица 12 е представена характеристиката на изследваните пациентска 
и контролна групи.  

 
Таблица 12: Демографска характеристика на пациентската група и здравите контроли 

 Контроли SSc пациенти dcSSc lcSSc p value 

N 13 41 25 16  

Жени N (%) 13 (100) 40 (97,6) 24 (96) 16 (100)  

Възраст (Mean±SD) 48,3±7,8 48,9±14.5 52,1±12.0 46±16.1 0,56 

 
В това допълнително подпроучване извършихме следните анализи: 
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2.1. Определяне нивата на генна експресия на свързаните с 
възпалителния отговор гени 

С цел да се определят нивата на генна експресия на свързаните с 
възпалителния отговор гени (за YKL-40, TNF-alpha, IL-6, IL12p40, IL-17А) беше 
извършена полимеразна верижна реакция в реално време (qRT-PCR). 

Нашите резултати установиха, че не се наблюдава промяна в нивата на генна 
експресия на изследваните гени при пациенти със SSc спрямо контролната група.  
 

2.2. Определяне на експресионни нива на miRNAs (miR-24, miR-30c, miR-
125a, miR-153, miR-214), участващи в регулацията на експресията на YKL-40. 

За да проверим дали YKL-40 е възможно да се регулира от miRNAs, 
използвахме таргетни алгоритми (TargetScan, miRmap и microRNA.org), за да 
търсим предполагаеми miRNAs, които могат да се свързват с YKL-40 mRNA. In 
silico анализът на 3'UTR областта на YKL-40 разкри няколко потенциални места 
за свързване на miRNA (фиг. 30). Въз основа на резултатите от алгоритъма 
miRanda открихме, че miR-214 има предполагаемо място за свързване в 3'UTR на 
YKL-40 (фиг. 31). Тази констатация, заедно с участието на miR-214 във 
възпалителни реакции, бяха причината за неговия избор за допълнителен анализ.  

 
Фиг. 30 Предиктивни miRNAs, таргетиращи 3’UTR на CHI3L1. 

 
 

 
Фиг. 31. Изравняването на miR-214 и целевото място в 3'UTR на YKL-40. 
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YKL-40 и miR-214 експресия в WBC 
При измерване на транскрипционните нива както на YKL-40, така и на miR-

214 в белите кръвни клетки (WBCs) чрез количествен PCR в реално време, 
установихме слабо повишени нива на YKL-40 mRNA в пациентската група SSc 
(dcSSc и lcSSc) в сравнение с контролите, които промени са несигнификантни 
(фиг. 32 А). Не намерихме промяна в експресията на miR-214. miR-214 е понижен 
в групата на dcSSc, но без статистическа значимост, в сравнение с контролите и 
lcSSc (фиг. 32 Б).  

 

Фиг. 32. Нива на експресия на CHI3L1 mRNA (A) иmiR-214 (Б) вWBCs на пациенти съсSSc.
 
miR-214 експресия в плазма 

При оценяване на експресията на miR-214 в плазма от 30 пациенти със SSc и 9 
здрави лица, установихме, че има значително намаляване на нивата на miR-214 в 
цялата група пациенти със SSc в сравнение с контролите (р = 0,0058) (фиг. 33 А). 
Нашият анализ показа, че miR-214 е негативно регулиран / downregulated както в 
групата dcSSc (p = 0.008), така и в lcSSc (p = 0.0287) в сравнение със здравите 
индивиди (фиг. 33 Б и В). Въпреки че не е достигната статистическа значимост, по-
ниски нива на miR-214 се намериха при пациенти с dcSSc в сравнение с тези с lcSSc. 

 

Фиг. 33. Нива на експресия на miR-214 в плазмата на пациенти със SSc. (A) Цялата 
пациентска извадка SSc и контролите, (Б) пациенти с dcSSc и здравите контроли, (В) 

пациенти с lcSSc в сравнение със здравите индивиди. 

А Б

А Б

В
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Корелация на CHI3L1 mRNA и нивата на протеина с miR-214 експресия 
Не открихме сигнификантна зависимост между различните променливи. 

Въпреки това се наблюдава тенденция за отрицателна връзка между протеиновите 
нива на YKL-40 и miR-214. 
 
 
Серумен YKL-40 и циркулираща miR-214 като биомаркери 

При оценка на диагностичната стойност на серумните нива на YKL-40 и 
циркулиращата miR-214 и тяхната дискриминационна сила, използвахме ROC 
крива и AUC анализите. YKL-40 има добър капацитет за разграничаване на 
пациенти със SSc (dcSSc и lcSSc) от здрави индивиди (AUC 0,82; 0,83 и 0,76 
съответно) и ниска способност за отдиференциране на пациенти с dcSSc от тези с 
lcSSc (AUC 0,67). miR-214 има подобна способност да разграничава пациенти от 
контролите (AUC 0,80; 0,82 и 0,77 за SSc, dcSSc и lcSSc), но не успява да 
разграничи dcSSc от пациентите с lcSSc. ROC графиките за YKL-40 (A) и miR-214 
(Б) са представени на фиг. 34.  
 

 
 

 
Фиг. 34. ROC крива за YKL-40 и miR-214. Нивата на YKL-40 в серума (A) и 

циркулиращите нива на miR-214 в плазмата (Б) бяха оценени за тяхната способност да 
различават пациенти със SSc, dcSSc и lcSSc от здрави индивиди и тези с dcSSc от 

пациенти с lcSSc. 

А 

Б 
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Не открихме разлика в експресията на изследваните miRNAs. При 
извършения анализ бяха изследвани почти всички miRNAs, които е възможно да 
участват в регулацията на експресията на протеина YKL-40.  

 
Обобщение на резултатите  

Съпоставката на клиничните данни при пациентите показа следните 
тенденции: 

o Пациенти с dcSSc показват значимо по-високи стойности по следните 
показатели: US10SSc score, LUS, mRSS и кожна дебелина. 

o Пациенти с lcSSc показват значимо по-висока стойност на PAH.  
o Пациенти с OVERLAP имат най-висок процент находки на DUs. 
o Пациентските групи имат сходни находки относно GUESS score, SEC и 

белодробна фиброза.  
o Въпреки това трябва да се отбележи, че най-високи стойности на GUESS 

score и SEC се наблюдават при пациентите с VEDOSS, а най-висок 
процент на белодробна фиброза се установи при групата OVERLAP. 

Нивата на IL-6, YKL-40, ICAM-1, CXCL4, IL-12p40, TNF-α показват 
следните тенденции: 

o Обединената група пациенти се характеризира със значимо по-високи 
нива на горните показатели от групата на клинично здрави контроли. 

o Групата пациенти с dcSSc показват значимо по-високи нива на IL-6 и 
YKL-40 от останалите групи. 

Въпреки липсата на значима разлика, трябва да се отбележат следните 
тенденции: 

o ICAM-1 показва най-високо ниво при пациенти с lcSSc. 
o CXCL4 имат най-висока средна стойност при пациенти с dcSSc и най-

висока медиана при пациенти от групата OVERLAP. 
o IL-12p40 показва най-висока стойност при пациенти с dcSSc. 
o TNF-alpha има много сходни стойности при отделните групи, но най-

високо ниво се наблюдава при групата dcSSc, следвана от lcSSc. 
Значимите корелации между изследваните величини включват: 
o IL-6 → US10SSc score, LUS, mRSS, кожна дебелина 
o YKL-40 → LUS, US10SSc score, PAH 
o ICAM-1 → US10SSc score, белодробна фиброза 
o CXCL4 → DUs 
o IL-12p40 → GUESS score, SEC, US10SSc score 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
49 

V. ОБСЪЖДАНЕ 
  
Съвременното становище е, че SSc е резултат от взаимодействието на 

факторите на околната среда (негенетичните фактори) върху генетично 
предразположен индивид. Въпреки напредъка в идентифицирането на генетични, 
епигенетични и фактори на средата, основният механизъм на SSc остава неясен. 
Епигенетичните модификации се влияят от генетичните промени и излагането на 
фактори на околната среда и се променят както с възрастта, така и между 
популациите. Тъй като епигенетиката осигурява регулаторния механизъм, 
свързващ генетичните и негенетичните фактори с генната експресия, разбирането 
на ролята на епигенетичната регулация при SSc ще изясни как тези фактори си 
взаимодействат, за да причинят това заболяване. Под строг епигенетичен контрол 
и податливи на епигенетична дисрегулация са имунните клетки, които са ключово 
ангажирани в ранните патогенни събития в прогресията на фиброзата. Нови 
концепции обсъждат ролята и на етническите, възрастовите и екологичните 
ефекти върху епигенетичната регулация, с акцент върху нарушената регулация на 
имунната система. Ето защо епидемиологични проучвания от различни 
географски региони показват големи различия в разпространението на 
заболяването (вариращи между 31 и 659 случая на милион), силна предилекция 
към пола (между 3 и 14 засегнати жени за един мъж) и изразени етнически 
различия. Интересни проучвания върху близнаци и върху цели фамилии, от една 
страна, подкрепят висок генетичен принос за развитието на автоимунитета при 
SSc, но от друга страна други автори не подкрепят тази концепция за етиологията 
на SSc и предполагат съществената роля на епигенетичните и екологичните 
фактори.  

В резултат на сложния си характер и хетерогенност, SSc остава едно от най-
големите предизвикателства както за изследователите, така и за лекарите. През 
последните години се наблюдават интензивни изследвания и забележителен 
напредък в посока на по-детайлно разбиране на многобройните механизми, 
участващи в патогенезата й. Това отвори възможности за развитие на нови 
биомаркери и потенциални терапии. Едно от основните предизвикателства в 
проучванията на SSс е да се разработи ефективно средство за цялостно измерване 
на болестната активност и отговора към лечението. За разлика от други 
автоимунни заболявания, като СЛЕ или РА, при много пациенти със SSс е трудно 
да се направи оценка на персистиращото възпаление и съдовата и тъканната 
фиброза, които са трудни за количествено определяне, особено в ранния стадий 
на заболяването. Въпреки интензивните проучвания, досега само единични 
биомаркери са напълно потвърдени и широко приети. 

Настоящото проучване изследва възможностите на набор от 8 серумни 
биомаркери, експресионните нива на 5 miRNAs и три високотехнологични 
образни биомаркери за ранното обективизиране на промените при SSc и оценка 
на предиктивната им способност. Заедно с това разглеждаме и потенциалната 
регулация на част от изследваните серумни биомаркери. 
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1. Обсъждане на резултатите от серумните биомаркери, тяхната 
корелация с образните биомаркери и връзка с органното засягане. 

1.1. Сравнителен анализ на серумните нива на IL-6 
IL-6 е плейотропен цитокин, свързан с Th2 лимфоцитна подгрупа, който е 

интензивно проучван в опит да се разгадае ролята му в патогенезата на SSc. IL-6 
е цитокин с много функции, който играе ключова роля в острофазовите реакции, 
регулира клетъчната пролиферация, активиране и диференциация. Освен това IL-
6 индуцира производството на колаген чрез дермалните фибробласти в 
присъствието на транс-сигнализация от разтворим IL-6 рецептор и участва в 
небалансирано разграждане на ECM, което се контролира от MMP и техните 
инхибитори. Блокадата на IL-6 или IL-6 генетична делеция намалява 
фибротичните отговори при животински модели с фиброза. Редица изследователи 
установяват повишени серумни нива на IL-6 при пациенти със SSc. Scala и сътр. 
свързват тези увеличени серумни нива с появата на пулмонална фиброза, а De 
Lauretis и колектив със спадане на FVC и повишена смъртност. Известно е, че 
серумното ниво на IL-6 е по-високо при пациенти с положителни анти-Scl70 AT 
и анти-RNAP III, но не и при ACA-позитивни SSc пациенти. Jurisic и съавт. 
установяват, че серумният IL-6 корелира с активността на заболяването, въпреки 
че Codullo и сътр. не потвърждават такава зависимост. В проучване за генетично 
асоцииране, IL-6 полиморфизмът при пациенти със SSс е свързан с активността 
на заболяването и HAQ-DI, но циркулиращият IL-6 не е бил измерен. Освен с 
активността на заболяването, серумните нива на IL-6 корелират и с кожната 
фиброза. При пациентите със SSс съществува тясна връзка между възпалението и 
фиброзата - процеси, потенцирани от повишаване както на провъзпалителните, 
така и на профибротичните маркери в серума и в кожата. В няколко проучвания е 
анализирана ролята на различните цитокини и хемокини за кожната фиброза при 
SSc. Sato и колектив също установяват повишени серумни нива на IL-6 и IL-10 
при SSc пациенти и намират висока корелация на IL-6 с кожната фиброза, оценена 
с mRSS и със засягане на много органи. Codullo и сътр. потвърждават, че 
пациентите със SSс експресират високи серумни нива на IL-6, но в противовес на 
данните на Sato и кол. не откриват ясни асоциации с mRSS или други клинични 
параметри.   

Khan и сътр. потвърждават ролята на IL-6 в транс-сигнализацията за 
индуцирането на дермална склероза чрез директно активиране на дермални 
фибробласти. В допълнение на това, те приемат, че повишените серумни нива на 
IL-6 могат да идентифицират подгрупа от случаи на dcSSc с прогресивно засягане 
на кожата на 3-та година от началото на заболяването и намалена преживяемост. 
Авторите установяват, че тромбоцитозата идентифицира група от dcSSc пациенти 
с висок серумен IL-6. Тези резултати са в унисон с предходни такива проучвания 
за ролята на активирането на тромбоцитите в регулацията на SSc и тромбопоетина 
от IL-6 при реактивна тромбоцитоза. Освен това, тромбоцитозата на изходното 
ниво е свързана с висок mRSS в голяма британска кохорта на ранна dcSSc. 
Имунохистохимичният анализ показва, че IL-6 е различно експресиран в 
засегнатите тъкани и в началото на dcSSc е с повишена експресия. Тези техни 
находки контрастират с по-ранни доклади, предполагащи по-висок IL-6 при 
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заболяване в късен стадий, но малкият брой изследвани от тях пациенти би могъл 
да обясни това несъответствие.  

Изказани са предположения, че биоактивността на IL-6 зависи от транс-
сигнализацията, медиирана по пътя JAK/STAT. Barnes и сътр. установяват, че в 
присъствието на неутрофили като възможен източник на IL-6 рецептор, SSc 
серумът индуцира активиране и апоптоза на ендотелни клетки по механизъм, 
зависим от IL-6, подкрепяйки ролята на транс-сигнализацията при SSc. 
Засиленият локален IL-6 транс-сигнален отговор е описан при реакция на 
заздравяване на рани. По същия начин активирането на пътя JAK/STAT е 
включено в няколко експериментални модела на фиброзни заболявания при 
човека.   

Изследвайки DCs с миелоиден произход, редица автори установяват, че 
пациенти с ранна lcSSc и dcSSc показват по-висока секреция на про-възпалителни 
цитокини IL-6 и TNF-α от mDC при стимулиране с няколко TLR, в сравнение с 
късните SSc или контролните субекти.    

IL-6 е изследван и в BAL и са описани повишени нива при няколко 
белодробни заболявания. Прогностичната стойност на серумния IL-6 е оценена 
при голяма група пациенти със SSc-ILD. В проучвателния анализ е установено, че 
серумният IL-6 е независим предиктор на DLCO спад както при IPF, така и при 
SSc-ILD и е предиктор за смъртност през първите 30 месеца (HR 2,69). При 
стратифициране според тежестта на ILD, серумният IL-6 е прогнозирал 
функционален спад или настъпване на смърт през първата година само при 
пациенти с по-леко заболяване, но не и при тези с тежка ILD (46). На базата на 
това, серумните нива на IL-6 се оказват ефективни предиктори за ранна прогресия 
на SSc-ILD при пациенти с лека ILD.  

Pendergrass и сътр. изследват нивата на 89 цитокина в серума на пациенти с 
lcSSc и здрави контроли и PCR за генната експресия на 9 гена при тези пациенти 
с lcSSc-PAH. В групата на lcSSc-PAH те установяват завишени цитокинови 
серумни нива на възпалителни медиатори като IL-6, TNF-α, ICAM-1 и IL-1β, както 
и маркери за васкуларна увреда като VCAM-1, VEGF и von Willebrand Factor. 
Изследваните от нас TNF-α и ICAM-1 подлежат на анализ и обсъждане по-долу в 
настоящата глава. Пациентите с lcSSc-PAH показват повишен IL-6, което 
алармира, че моноцитите се диференцират в макрофаги, в унисон с предшестващи 
доказателства, че този цитокин е положително регулиран при пациенти с PAH и 
може да индуцира PAH при трансгенни мишки. Авторите установяват, че нивата 
на тези цитокини са по-високи при пациенти с lcSSc с PAH в сравнение с тези без 
PAH, което показва значението им като биомаркери на lcSSc-PAH. Повишената 
експресия на възпалителни цитокини в серума на пациенти със SSc с PAH 
предполага възможността тези цитокини да играят роля в патогенезата. Chaouat и 
сътр. установяват, че IL-6 се повишава при пациенти с lcSSc-PAH и е свързан с 
PAH в контекста на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) (550). По-
нататъшен аргумент в подкрепа на възможната роля на IL-6 за SSc-асоциирания 
PAH е, че IL-6 трансгенни мишки развиват PAH.   

Красимирова и кол. също представят данни за повишени нивата на IL-6 при 
SSc, заедно с TGF-β1 (повишен в ранен стадий), IL-10 и IL-17A. 
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Аналогично на гореупоменатите автори, Abdel-Magied и сътр. установяват, 
че нивата на IL-6 са повишени в серума на пациенти със SSc и е налице 
сигнификантна корелация между тях и резултатите от HRCT скора, DLCO, 6MWD 
и ехокардиографските находки в десните сърдечни кухини. Това е допълнително 
доказателство за възможната роля на IL-6 за развитието и болестната активност 
на сърдечно-белодробните изяви при пациенти със SSc.  

Нашите резултати от анализа на IL-6 показаха значимо по-висока 
концентрация на IL-6 при пациентите със SSc в сравнение със здравите контроли. 
Това е в подкрепа на по-голямата част от наличните данни от литературата. 
Проследихме нивата на интерлевкин IL-6 при отделните подгрупи пациенти със 
SSc (dcSSc, lcSSc, VEDOSS), OVERLAP и групата на здравите контроли. При 
групата пациенти с dcSSc установихме значимо по-висока концентрация на 
интерлевкин IL-6 от всички останали подгрупи, подобно на резултатите на Khan 
и сътр. При изследване на връзката между IL-6 и повишено налягане в 
пулмоналната артерия, ние не намираме корелация между двете величини за 
разлика от Pendergrass и Chaouat, но намираме такава между IL-6 и ILD, 
установена с LUS, подобно на резултатите, докладвани от Bonella и Abdel-Magied. 
Също така свързваме високите серумни нива на IL-6 със ставното засягане при 
пациенти със SSc, оценено чрез US10SSc score.   

Ставното ангажиране е често срещано при системните заболявания на 
съединителната тъкан в това число и при SSc. До настоящия момент в 
литературата не са налични данни за проучвания, изследващи връзката между 
серумните нива на IL-6 и ставното ангажиране, оценено в HFUS при пациенти със 
SSc. Предходна наша разработка установява значимо ставно, периставно и 
сухожилно засягане при тези пациенти, сигнификантно в по-висок процент, 
оценено ултрасонографски в сравнение с физикалния метод, а с настоящия труд 
се доказва корелацията между серумни и образни биомаркери за това органно 
засягане. Подобна разработка на анализ на цитокиновия профил при пациенти с 
ерозивен, неерозивен артрит и артралгии без US данни за артрит, съпоставено с 
физикално и US изследване на ставите провеждат Ball и сътр., но при пациенти 
със SLE. Получените данни те сравняват с контролна група пациенти с РА, като 
намират, че серумните нива на IL-6 са най-добрият предиктор за US скор за 
активност на заболяването, което предоставя категорично доказателство, че IL-6 
е въвлечен в патогенезата на ставното ангажиране и при тази болестна единица.  

US е доказан надежден метод за откриване на клинично значим синовит, 
количествено определяне на активността на заболяването при клинични 
изпитвания и определяне на ремисията при ревматоиден артрит. "Прехвърлянето" 
на тези основни понятия върху ставното засягане при SSc има голям потенциал, 
особено когато се опитваме да оценим артрита като отделна проява на активност 
на системния възпалителен процес. Практическата полза на настоящото 
проучване е, че нивата на IL-6 корелират както с клиничните, така и с US оценки 
на активността на ставното засягане. В нашето проучване нивата на IL-6 са тясно 
свързани с US скора за синовиална пролиферация и доплеровата активност. Това 
дава сериозни доказателства, че IL-6 е въвлечен в патогенеза на ставното и 
периставно засягане при SSc. Въпреки че нивата на CRP при възпалителни 
състояния съответстват на активността на заболяването, широко е възприето 
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схващането, че пациентите със SSc имат нормални или само незначително 
повишени нива на CRP в серума, независимо от активността на системното 
заболяване. Независимо от това, продължава да се обсъжда значението на CRP 
при пациенти със SSc, като той е единият домейн в 10-точковия индекс на 
EUSTAR за оценка на активността на SSc, имащ най-голяма тежест, заедно с 
TFRs. До настоящия момент има разработки, които разглеждат положителната 
корелация на нивата на IL-6 и ранен инфламаторен артрит, както и връзката на IL-
6 с белодробното засягане при пациенти със SSc, но настоящото е пионер в 
изследването и намирането на връзка между серумните нива на IL-6 и US 
доказателства както за ставно и периставно засягане при пациенти със SSc, така и 
за активност на ставното засягане, оценено с доплеровата модалност.  

Смятаме също така, че повишените серумни нива на IL-6 са свързани с 
увеличението на кожната дебелина, която оценихме сонографски и с mRSS. 
Подобни данни, но валидирани само посредством субективния mRSS са изнесени 
от Sato и кол. Нашият принос е, че обективизираме реално кожната дебелина с 
надежден образен биомаркер.  

 При анализиране на прогностичната роля на IL-6 относно бъдещо органно 
включване, установихме, че белодробното засягане (оценено с LUS), ставното и 
периставно включване (US10SSc score), кожната дебелина (HFUS и mRSS) могат 
да бъдат прогнозирани на базата на серумните нива на IL-6.  
 

1.2. Сравнителен анализ на серумните нива на YKL-40 
През 2000г. Takahashi и сътр. установяват, че YKL-40, протеин, подобен на 

хитиназа, продуциран от макрофаги и действащ като растежен фактор за клетките 
на съединителната тъкан, е повишен в серуми от пациенти със заболявания, които 
се характеризират с възпаление, ремоделиране на тъкани или фиброза. Shao и 
сътр. публикуват данни, които доказват, че YKL-40 индуцира множество 
сигнални пътища в ендотелни клетки, перицити и глиобластома. YKL-40 е 
въвлечен по специфичен начин в клетъчната миграция и ангиогенезата на 
ендотелните клетки, както и в клетъчната адхезия, необходима за съдовата 
пропускливост и стабилност на перицитите. В допълнение, Hassoun и сътр. 
съобщават за повишени циркулиращи регулатори на ангиогенезата при пациенти 
със SSc, включително съдов ендотелен растежен фактор (VEGF). Вероятно е те да 
участват в развитието на свързани със SSc съдови лезии. Francescone и колектив 
съобщават, че YKL-40 може да стимулира експресията на VEGF, който упражнява 
синергичен ефект върху ангиогенезата и е независим ангиогенен фактор при 
глиобластома.  

Повишени серумни нива на YKL-40 се откриват сред пациенти с различни 
заболявания. При някои от тях се съобщават корелации с възрастта, с артрит и 
възпалителни маркери, като CRP. Други оценяват корелацията между серумните 
нива на YKL-40 и стареенето и идентифицират формули за коригиране на ефекта 
на възрастта върху серумните нива на YKL-40. Предходни наши разработки също 
установяват повишени серумни нива на YKL-40 при пациенти със SSc. Търсени 
са промени в нива на YKL-40 в резултат на продължителността на заболяването, 
пола, клиничните и серологичните подгрупи на SSc, mRSS, употребата на 
наркотици. Намерените по-високи нива на YKL-40 при ранна SSc е основа за 
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предположението, че повишеният YKL-40 може да бъде полезен маркер за 
ранната диагностика на SSc.  

YKL-40 участва активно в процесите на възпаление и ремоделиране на 
тъканите и има роля при патологични състояния, водещи до фиброза на органите. 
Точната роля на YKL-40 в патогенезата на белодробната фиброза при SSc все още 
не е напълно известна, но като растежен фактор за фибробластите, YKL-40 е 
интензивно проучван при това органно включване. През 2005г. La Montagna и 
Nordenbæk съобщават, че серумните нива на YKL-40 се увеличават при пациенти 
със SSc и тези нива са в зависимост от възрастовата и Т-клетъчна активация, 
засягане на ставите и усложнения от белодробна фиброза. Nordenbaek и съавт. 
доказват повишен серумен YKL-40 при 27% от пациентите със SSc, подобно на 
други съобщения и нещо повече, пациентите със SSc с високи нива на YKL-40 
имат различни признаци на белодробно засягане, намален витален и дифузионен 
белодробен капацитет, намален DLCO и повлиява негативно прогнозата за 
оцеляване при тези пациенти. Те наблюдават експресията на YKL-40 в макрофаги 
и неутрофили в местата на възпаление, използвайки имунохистохимия (IHC) от 
биопсични тъкани на бял дроб, получени от пациенти с белодробна фиброза и 
намират патологични клетъчни промени. Интерстициалната фиброза, съдови 
лезии, включително фиброзно удебеляване на интимата, хипертрофия на медията 
и периваскуларна фиброза, могат да доведат до рестриктивен модел на 
белодробната функция и/или до увреждане на дифузионния капацитет. Високият 
серумен YKL-40 е свързан с намален DLCO, вероятно причинен от 
интерстициална и периваскуларна фиброза. Авторите показват, че пациентите със 
SSc с повишен серумен YKL-40 имат по-кратка преживяемост от пациентите с 
нормален серумен YKL-40 и умират по-често поради обширни интерстициални 
или съдови фиброзни процеси (като белодробна фиброза, SRC). Не съобщават за 
разлики в нивата на YKL-40 свързани с други фактори като пол, клинични 
подгрупи на SSc или употреба на наркотици. В унисон с находките на Nordenbæk 
и сътр., Кorthagen и колектив доказват, че нивата на YKL-40 в серума и BALF са 
предиктори на преживяемостта при IPF. Присъствието на единични генни 
полиморфизми (SNPs) в гена кодиращ YKL-40 (CHI3L1-329 и -321) се свързва със 
серумните нива на този маркер. Намерените по-високи нива на YKL-40 при вече 
настъпили белодробни фиброзни промени при SSc е основа за предположението, 
че повишеният YKL-40 може да бъде надежден маркер за това органно 
усложнение при SSc. 

Обединявайки наличните литературни данни, Вonella и сътр. разглеждат 
основните биомаркери за инстерициално белодробно засягане при заболявания на 
съединителната тъкан (CTD-ILD) и в частност SSc в серума и BALF по отношение 
на тяхната диагностична и прогностична стойност. ILD се среща по-често при SSc, 
отколкото при други CTD. Доказателства за рентгенографски находки на ILD се 
срещат до две трети от пациентите със SSc. Хистологичният модел с най-голяма 
честота е фиброзна неспецифична интерстициална пнеумония, последвана от 
обичайния модел на интерстициална пнеумония. Извеждат няколко обещаващи 
биомаркери за белодробно ангажиране - KL-6 (Krebs von den Lungen), SP-D 
(surfactant protein-D), SP-A (surfactant protein-A), YKL-40 или цитокини като 
CCL18. 
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Проучвана е ролята на YKL-40 и при други фибротични състояния. YKL-40 
е един от експресираните гени в чернодробната тъкан на пациенти с цироза след 
хепатит С (67), а серумният YKL-40 е повишен при повечето пациенти с умерена 
до тежка чернодробна фиброза и цироза. Свързват го и с по-кратка преживяемост 
на пациенти с алкохолно чернодробно заболяване в сравнение с пациенти с 
нормален серумен YKL-40. 

В търсене на предиктори за SSc-PAH, Allanore и колектив оценяват 
чувствителността и специфичността на нивото на NT-proBNP за диагнозата на 
това органно включване съответно като 67% и 83%. Wang и сътр. отчитат 
чувствителността и специфичността на ехокардиографията за диагнозата PAH 
съответно като 89.4% и 84.2%. Фокусирайки се върху връзката между SSc-PAH и 
YKL-40, Furukawa и колектив установяват повишени серумни нива на YKL-40 в 
японското население със SSc и намират висока корелационна зависимост между 
тези увеличени нива и PAH при пациенти със SSc, независимо от наличието или 
не на ILD. Трябва да се отчете обстоятелството, че 43-ма от пациентите от общо 
50 са били с lcSSc. На тази база, нивата на YKL-40 заедно с налична PAH може да 
отразяват ангиогенезата на микроциркулаторно ниво, резултат на капилярната 
увреда при SSc. Стигат до извода, че серумните нива на YKL-40 могат да бъдат 
предиктори за PAH. Следователно, нивото на YKL-40 представлява полезен 
биомаркер за скрининг на PAH при SSc, в сравнение с предходните предлагани 
индекси, надежден е и може лесно да бъде измерен. 

С цел да охарактеризират на молекулно ниво нефибротичната и ранната SSc 
(EaSSc) на базата на голям панел от 16 серумни биомаркери на възпалението и 
тъканната увреда и да разширят познанията за патобиохимичните механизми, 
които стоят в основата на прогресията на SSc преди настъпването на фиброза, 
Cossu и сътр. изследват 21 пациенти с EaSSc, 15 с нефибротична SSc и 11 здрави 
контроли. Те установяват сигнификантно по-високи нива на CXCL10, CXCL11, 
TNFRII и YKL-40 при пациентите с EaSSc и тези с нефибротичната фаза в 
сравнение със здравите контроли. От това следва, че YKL-40 може да е полезен 
биомаркер както за късните фибротичните процеси, така и през ранния стадий на 
заболяването.   

Дискутирана е роля на YKL-40 като маркер за прогресивното увреждане на 
ставите при ревматоиден артрит (RA). Доказани са по-високи синовиални и 
серумни концентрации на YKL-40 при пациенти с активен RA, псориатичен 
артрит, активирана остеоартроза (ОА) и подагра в сравнение с контролите. Нещо 
повече – намерена е позитивна корелация между YKL-40 и HFUS. YKL-40 е 
предложен като сурогатен маркер за диагностика и оценка на възпалителни и 
активирани дегенеративни ставни заболявания.  

За първи път в литературата връзка между YKL-40 и ставно засягане при 
пациенти със SSc правят La Montagna и сътр. Те намират повишени серумни нива на 
този биомаркер при приблизително 30% от пациентите със SSc и конкретно при тези 
със ставно ангажиране. Предполагат засягане на синовията и/или хрущяла, въпреки 
липсата на клинично откриваем артрит. Предходни данни за ангажиране на опорно-
двигателния апарат при SSc като цяло има публикувани вече в литературата, 
хистологични данни за синовит са открити при повече от 66% от синовиалната 
биопсия от пациенти със SSc, но не е търсена връзка със серумни нива на биомаркери 
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и в частност YKL-40. Може да се предположи, че увеличаването на YKL-40 в серума 
на пациенти със SSc следва активацията на хондроцитите, синовиоцитите и 
макрофагите, както при активен RA или OA. В съгласие с откритията на други 
изследователи при OA и при неоплазми авторите откриват разлики между половете, 
но пък намират сигнификантна, макар и слаба връзка с възрастта. Това предполага, че 
увеличението на YKL-40 най-вероятно се дължи на влиянието на други фактори, като 
например промени в хода на самото заболяване. За разлика от ОА и РА, при които е 
установена положителна корелационна зависимост между широко възприетия маркер 
за възпалителна активност CRP и YKL-40, при SSc La Montagna и сътр. не намират 
такава. Авторите предполагат, че CRP и YKL-40 отразяват различни аспекти на 
ставното заболявания.  

При предходни наши проучвания сме доказали положителна корелация 
между завишени серумни нива на YKL-40 и степента на ставно засягане при други 
ревматологични заболявания (РА, подагра, ОА), затова решихме, че YKL-40 би 
могъл да бъде маркер и при SSc, но обективно оценен с реалните промени в 
ставата посредством HFUS. И наистина, от нашите изследвания се потвърждава, 
че серумните нива на YKL-40 корелират с образния биомаркер HFUS за ставно и 
сухожилно засягане при SSc. Нашите резултати показаха значимо по-високо ниво 
на YKL-40 при болните със SSc (dcSSc, lcSSc, VEDOSS), OVERLAP, като нивото 
на YKL-40 при пациентите с dcSSc е значимо по-високо от това на всички 
останали групи, следвана от тези с lcSSc. Тези данни са в противовес на предходни 
чужди проучвания, които не намират значителни разлики в серумните нива на 
YKL-40 сред пациенти от различни клинични подгрупи, както и сред 
стратифицирани пациенти в зависимост от органното засягане. Но и те докладват 
значително по-високи нива на серумните стойности на YKL-40 при пациенти с 
артралгия / артрит. Подобно на резултатите, получени от Fokugawa и сътр., ние 
също установяваме връзка между нивата на YKL-40 и повишение на налягането в 
белодробната артерия (от ниска величина) и интерстициалното засягане на белия 
дроб (високи стойности на корелация), оценено с LUS.  

От наличните в литературата данни, серумните нива на YKL-40 са завишени 
както в ранните (префибротичните), така и в късните фази на заболяването, когато 
е налице фибротичен процес - васкуларен и интерстициален. От получените от 
нас данни, не намираме значима връзка между двете величини YKL-40 и фиброза. 
Смятаме, че нивата на YKL-40 корелират тясно с органното засягане, а именно 
със стави и сухожилия, ILD, увеличено налягане в белодробната артерия. Освен 
това, не се установиха по-високи серумни нива при VEDOSS групата, както се 
очакваше, вероятно поради малкия брой пациенти в тази изследвана група.  

При анализиране на прогностичната роля на YKL-40 относно величините, 
които показаха значима линейна връзка с YKL-40 (повишено налягане в 
белодробната артерия, LUS и US10SSc score), установихме, че YKL-40 има ниска 
стойност по отношение на прогнозиране на повишено налягане в белодробната 
артерия. Според нас, прогностичната роля на YKL-40 относно ILD е значима, но 
най-добър предиктор се явява по отношение на ставното засягане.  
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1.3. Сравнителен анализ на серумните нива на TGF-β1 
Имайки предвид централната роля на TGF-β1 в патогенезата на SSc и 

особено за фиброзните процеси, очакванията от TGF-β1 са той да бъде идеален 
биомаркер при SSc. Dantas и сътр. установяват, че нивата на TGF-β1 са по-високи 
в серума на пациенти със SSc в сравнение със здравите контроли. Освен това 
нивата на TGF-β1 са дори още по-завишени при пациенти с dcSSc и белодробна 
фиброза. TGF-β1 съществува в неактивен латентен комплекс и активна форма. 
Знае се, че в местата на увреждане, активният TGF-β1 се освобождава от 
латентния TGF-β1 комплекс, затова измерването на TGF-β1 като биомаркер 
трябва да е съобразено с двете му различни форми (латентна или активна). В този 
контекст, докато нивата на общия TGF-β1 не показват или имат леко повишение 
при пациенти със SSc, резултатите за активен TGF-β1 са непоследователни и 
непостоянни (със значителни вариации) в сравнение със здрави контроли. Освен 
това, две проучвания показват изненадващо, че серумните нива на активния TGF-
β1 са по-ниски при пациенти с dcSSc, отколкото при пациенти с lcSSc и здрави 
контроли. Налице е установена негативна корелация в нивата на активния TGF-
β1 в серума с mRSS. В този контекст, в болестно променената кожа свързването 
на TGF-β1 към TGF-β рецепторите може да бъде увеличено, което да доведе до 
понижаване на циркулиращите нива в серума.  

Ние, подобно на Dziadzio и сътр. и Antiga и сътр., установихме малко по-
висока средна стойност и медиана при здравите контроли в сравнение с 
пациентската група на SSc, но без статистически значима разлика. Липсата на 
такава не позволи да определим значима тенденция относно нивото на TGF-β1 
при пациенти със SSc. Изследвахме нивата на TGF-β1 в отделните подгрупи, 
включващи пациенти с dcSSc, lcSSc, VEDOSS и OVERLAP и установихме 
вариране на средните стойности и медианите на TGF-β1 при отделните групи, но 
без значимост на тези разлики. Анализирахме и потенциалната връзка на TGF-β1 
с повишено налягане в пулмоналната артерия, LUS (брой B линии), US10SSc 
score, кожна дебелина и mRSS, като резултатите не показаха значима линейна 
асоциация между TGF-β1 и тези величини. На базата на тези наши данни смятаме, 
че TGF-β1 не ни даде основание да го приемем като надежден серумен биомаркер, 
но може би при активни фиброзни процеси TGF-β1 е по-уместно да бъде търсен 
на тъканно ниво.  

Друго възможно обяснение на получените от нас резултати, е добре 
известната критична роля на Tregs за поддържане на имунологичната 
автотолерантност и предотвратяване на автоимунитета. Смята се, броят на Tregs 
е значително увеличен при всички клинични SSc фенотипове, но тези Tregs 
показват намален капацитет за контрол на CD4 ефекторните Т-клетки. Освен това, 
тази дефектна функция корелира с по-ниска експресия на TGF-β. 
 

1.4. Сравнителен анализ на серумните нива на ICAM-1 
При пациенти със SSc е установено увеличение на циркулиращия ICAM-1, 

като нивата са особено повишени при dcSSc в сравнение с lcSSc и здрави 
контроли, при бързо прогресираща болест или DUs, свързани са с наличието на 
контрактури на фалангите, белодробна фиброза, засягане на ставите и ускорена 
СУЕ. Това показва, че ICAM-1 може да отразява тежестта на това заболяване и 
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може да има потенциална стойност като маркер за клинична прогресия или 
ремисия при SSc.  

Както вече се спомена при обсъждане на IL-6, Pendergrass и сътр. изследват 
нивата на 89 цитокина в серума на пациенти с lcSSc и здрави контроли и PCR за 
генната експресия на 9 гена при тези пациенти с lcSSc-PAH. В групата на lcSSc-
PAH те установяват завишени цитокинови серумни нива на ICAM-1 и TNF-α и на 
възпалителни медиатори. Цитокините ICAM-1 и VCAM-1 се повишават при 
lcSSc-PAH, заедно с повишена експресия на ICAM-1 гена. Тези цитокини се 
индуцират чрез IL-1β и TNF-α (и двата се увеличават при пациенти с lcSSc-PAH) 
и инициират свързването на моноцити с ендотела. Duan и колектив подобно на 
предходните автори, установяват повишени нива на тези цитокини, както и на 
TIMP1, vWF при пациенти с lcSSc в сравнение със здрави контроли. Те намират, 
че серумните им нива са по-високи при пациенти с lcSSc с PAH в сравнение с тези 
без PAH, което показва значението на ICAM-1 като биомаркер за lcSSc-PAH.  

Ние установихме подобни резултати относно концентрацията на ICAM-1, 
доказвайки че при групата болни се установи значимо по-високo ниво на ICAM-1 
в сравнение с групата здрави контроли. Резултатите от вътрегруповата съпоставка 
на нивото на ICAM-1 при отделните групи пациенти информират, че нивото на 
ICAM-1 (средни стойности и медиана) се различават при отделните групи без да 
достигат статистическа значимост! И ние, подобно на Pendergrass и Duan, 
установихме най-високо ниво на ICAM-1 при lcSSc пациентите, следвани от 
пациентите с dcSSc; VEDOSS; OVERLAP и здравите контроли, при които се 
наблюдава най-ниско ниво на ICAM-1. За разлика от тях, не намираме връзка 
между ICAM-1 и повишеното налягане в белодробната артерия. Между ICAM-1 и 
повишено налягане в белодробната артерия не се установи значима асоциация, 
резултати различни от очакваните. Предвид възприетата роля на ICAM-1 във 
васкулопатията, намирането му в повишени стойности при пациенти с PAH, ние 
също очаквахме асоциация с повишено налягане в белодробната артерия. 
Различните резултати биха могли да бъдат обяснени от една страна с малкото на 
брой пациенти с повишено налягане в белодробната артерия от нашата извадка.  

Резултатите от анализа за прогностичната роля на ICAM-1 показват значима 
линейна връзка със степента на ставното засягане (US10SSc score), което ни даде 
основание да обсъдим този биомаркер като предиктор за прогресия на 
заболяването. Основа за това е доказаната вече връзка между ранното ставно 
засягане и активността на заболяването, агресивния й ход, бързата еволюция и 
цялостната неблагоприятна прогноза. 
 

1.5. Сравнителен анализ на плазмените нива на CXCL4 
CXCL4, секретиран от тромбоцитите след активирането им при 

дисфункцията на ентотела и микроваскуларното увреждане, медиира про-
коагулиращи се функции и действа като локален про-фибротичен фактор. 
Разглеждан като провъзпалителен хемокин, в допълнение към неговата 
хемоатрактантна активност, той регулира редица имунни клетки, включително Т-
клетки, моноцити, DCs, както и неимунни клетки, като ендотелните. Изхождайки 
от това, Van Bon и сътр. използват протеомен подход и идентифицират CXCL4 
като потенциален биомаркер, свързан с многоорганно ангажиране при SSc. Те 
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установяват, че циркулаторните нива на CXCL4 силно корелират със степента на 
кожна и белодробна фиброза повече при dcSSс-подгрупа в сравнение с lcSSc и по-
специално при ранна dcSSc. В свое проспективно кохортно проучване 
установяват, че повишеният CXCL4 в серума на SSc е прогностичен маркер за по-
бърза прогресия на кожната и белодробна фиброза и PAH. Въпреки че PAH се 
среща с по-голяма честота при lcSSc в сравнение с dcSSc (9.2 срещу 5.9% според 
регистъра на EULAR, тя може да се наблюдава при всички форми на SSc. В 
генетично проучване, Rajkumar и колектив извършвайки транскрипторен анализ 
на белодробни биопсии установяват, че CXCL4 е един от най-силно и 
диференцирано експресираните гени при пациенти със SSc с PAH и идиопатична 
PAH, в сравнение със здравите контроли. Zabini и сътр. предполагат, че тъй като 
CXCL4 упражнява ангиостатични свойства върху белодробните артериални 
ендотелни клетки, той може да участва в патофизиологията на PAH при SSc. По-
високи серумни нива на CXCL4 са докладвани и от Macko и Kowal-Bielecka при 
пациенти със SSc, а концентрациите в BAL са по-високи при пациенти с 
установена ILD. Volkman и сътр. също установяват, че изходните серумни нива 
на CXCL4 са значително по-високи при пациенти със SSc с ILD в сравнение със 
здрави контроли, но не намират съществени взаимни зависимости между тези 
нива и мащаба на ILD на изходното ниво. Добре известно е, че SSc-ILD и SSc-
PAH са основната причина за свързаната със заболяването смъртност, а CXCL4 е 
хемокин, за който е установено, че е увеличен при пациенти със SSc и корелира с 
настъпването на белодробна фиброза и PAH. През 2017 г. Valentini и сътр. 
установяват, че CXCL4 е повишен и при пациенти с недиференцирано 
съединителнотъканно заболяване с характеристики на SSc, но все още 
неотговарящо на критериите да бъде класифицирано като такава. Натрупването 
на доказателства предполага роля на CXCL4 при други хронични 
фибропролиферативни и възпалителни състояния. Доказано е, че CXCL4 е важен 
медиатор при атеросклерозата, както in vivo, така и in vitro и повишени нива на 
CXCL4 са свързани с прогресираща чернодробна фиброза. Интересен факт е, че 
въпреки, че CXCL4 предизвиква кожни възпаления in vivo при мишки, фиброза 
не се наблюдава. Въпреки че CXCL4 може да сенсибилизира различни клетки към 
възпалителни стимули, което да завърши с фиброза, наличието само на CXCL4 не 
е достатъчно. Тази хипотеза се подкрепя от някои учени, които намират, че при 
пациенти с феномен на Рейно са открити повишени нива на CXCL4, повечето от 
които нямат прогресия към SSc.  

Нашите резултати са сходни с получените от Macko и Kowal-Bielecka в 
пациентската група спрямо дравите контроли. До настоящия момент има налични 
много данни в подкрепа на повишени нива на CXCL4 и други възпалителни маркери 
при пациенти със SSc. Вътрегруповият ни анализ показа, че CXCL4 имат най-висока 
средна стойност при пациенти с dcSSc и най-висока медиана при пациенти от групата 
OVERLAP. Тези находки са в потвърждение на предположението, че CXCL4 е 
завишен и е във връзка не толкова при конкретния клиничен подвид, а тогава, когато 
превалира васкулопатията, независимо от подлежащата нозологична единица и 
субтип! Това становище обяснява получените резултати на Valentini за високите 
серумни нива на CXCL4 при пациенти с недиференцирано съединителнотъканно 
заболяване с характеристики на SSc. От всички изследвани от нас величини, 
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единствено DUs показват значима корелация с CXCL4, което потвърждава 
изказаната по-горе теза, че CXCL4 може би се асоциира с васкулопатия на 
микроциркулаторно ниво. Затова идентифицирането на CXCL4 може да бъде 
полезно при ранна диагностика, оценка на риска и определяне на пациентите, които 
се нуждаят от агресивно лечение. 
  

1.6. Сравнителен анализ на серумните нива на IL-12p40 
Известно е, че TYK2 опосредства активността на цитокини от семейството 

IL-12, а многоцентрово проучване доказва, че алелен вариант, допринасящ за 
повишен риск от RA, е бил асоцииран в значителна степен с риск от SSc, което 
допълнително подкрепя хипотезата, че цитокин от семейството IL-12 участва в 
патогенезата на SSc. Активирането на миелоидни DCs (mDCs) води до секрецията 
на IL-12 и други цитокини (включително TNF-α и TGF-β), заедно с експресията 
на Т-клетъчни костимулаторни молекули. Въз основа на вида на секретираните 
цитокини и експресията на повърхностни молекули, DCs могат да задвижат Т-
клетките към различни поляризирани подгрупи (т.е., Th1/Th2, Th17). Интересно 
е, че както получените от моноцити, така и изолирани mDC от SSc пациенти с 
ранна lcSSc и dcSSc показват по-висока секреция на про-възпалителни цитокини 
(IL-6 и TNF-α) при стимулиране с няколко TLR, в сравнение с късните SSc или 
контролните субекти. Обратно, TLR4 стимулирането на DCs от пациенти с ранна 
SSc индуцира по-ниска IL-12 и по-висока секреция на IL-10 в сравнение със 
здрави индивиди, което е в съответствие с Th2-променена провъзпалителна 
функция. Това активиране може да се случи in vivo и да доведе до по-нататъшно 
отделяне на цитокини, релевантни за фиброзния процес, наблюдаван при SSc. 
Високото ниво на IL-23, заедно с IL-6 в SSc серуми подкрепят участието на Th17 
клетките в патогенезата на SSc, които насърчават диференциацията и 
размножаването на Th17. Нещо повече, нивата на IL-17A и IL-23 са повишени при 
SSc и са свързани с наличието на ILD. През 2017г. Rolla и сътр. в търсене на 
възможната прогностична значимост на серумни биомаркери за дългосрочното 
развитие на ILD и преживяемостта при пациенти в ранен стадий на SSc, са 
анализирани нивата на редица цитокини. Те намират асоциация в значителна 
степен на серумните нива на IL-23, TNF-α с оценка за ILD от HRCT-score.  

Нашите данни са в унисон с представените резултати от Lopez-Isak, Radstak, 
Komura. Намираме по-високи нива на IL-12p40 при пациентската кохорта в 
сравнение със здравите контроли. За разлика обаче от литературните данни, 
където фигурира корелация между серумните нива на IL-12p40 и ILD, намерена 
от Furugawa, Komura, Kurasawa, извършената от нас съпоставка между отделните 
групи пациенти показа, че най-високо е нивото на IL-12p40 при групата VEDOSS, 
което обяснява липсата на корелация с ILD.  Относно прогностичната роля на IL-
12p40, се установи висока предиктивна стойност на този биомаркер за GUESS 
score и SEC и ниска такава за US10SSc score. Тези находки предполагат асоциация 
между високи серумни нива на IL-12p40 и ентезно засягане при SSc.   
 

1.7. Сравнителен анализ на серумните нива на IL-17А 
IL-17A е възпалителен цитокин, продуциран главно от Th17 клетки, 

участващи в защитата срещу извънклетъчни бактерии и гъби, както и в 
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автоимунитета. В литературата съществуват противоречия относно IL-17A, като 
някои съобщения информират за повишени нива на IL-17A и / или Th17 клетки в 
периферна кръв, BAL и кожа при SSc, докато други учени предоставят 
доказателства за понижени серумни нива. Красимирова и сътр. установяват 
увеличена активност на Th17 лимфоцитите в периферната кръв на пациенти със 
SSc и приемат ролята на тези клетки като фактор, участващ в патогенезата на 
заболяването. Kurasawa и Komura свързват тези повишени нива на IL-17A при SSc 
с наличието на ILD. Truchetet и сътр. също установяват, че циркулиращите Т-
клетки, продуциращи IL-22 и IL-17, са повишени при пациентите със SSc-ILD в 
сравнение с тези без ILD (580). В друга своя разработка авторите намират, че тези 
повишени серумни нива на IL-17А корелират със степента на кожното засягане. 
През 2008 г. Murata и колектив независимо от предходните изследователи намират 
освен повишените нива на IL-17 в серумите на SSc пациенти, и нещо повече - IL-
17 е свръхпродуциран по време на ранните стадии на заболяването. Въпреки че 
нивата на Th17 клетките се увеличава в периферната кръв при SSc, едни 
изследователи намират повишени нива в бронхоалвеоларен лаваж (BALF) 
получен от пациенти, страдащи от SSc-ILD, докато други не потвърждават тези 
находки в BALF.  

Изхождайки от мишия модел с блеомицин (BLM) както за кожна, така и за 
белодробна фиброза, през 2016г. Lei и съавт. намират значително увеличени IL-
17A, Th17-клетки и други Th-17-свързани цитокини (TGF-β1, IL-6) в кожата и 
белите дробове на мишите модели с BLM спрямо контролите. За разлика от тези 
резултати при мишки, през 2016 г. Almanzar и сътр. изследват пациенти със SSc и 
не установяват повишени нива в кръвта на IL-17A или на други инфламаторни 
цитокини, асоциирани с Th17. Те откриват повишени серумни нива както на IL-
17-произвеждащи CCR6+ Th-клетки, така и на Foxp3+ T-регулаторни клетки при 
пациенти с dcSSc. Тези резултати потвърждават наличието на дисбаланс в 
съотношението Th17/Treg, особено отчетливо в хода на инфламаторните фази в 
ранните стадии на SSc.  

Все още се обсъжда ролята на IL-17А за фиброгенезата и този въпрос 
понастоящем е дискутабилен. Някои проучвания показват, че IL-17A играе 
основна роля в ранния, във възпалителния стадий на заболяването, 
характеризиращ се с преобладаването на Th1 и Th17 клетки. За разлика от това, в 
късен етап Th2 клетките са доминиращи. През 2019 г. Robak и кол. хвърлят 
известна светлина върху семейството на цитокините IL-17 и тяхната роля в 
патогенезата на SSc. IL-17 фамилията се състои от шест структурно свързани 
молекули: IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E (IL-25) и IL-17F. IL-17A и IL-
17F се произвеждат главно от имунни клетки, по-специално от Т-хелперната 
клетъчна линия на Th2 и Th17 клетки. Другите членове на IL-17 цитокиновото 
семейство, IL-17B, IL-17C, IL-17D и IL-17E, се произвеждат главно от не-Т-
клетъчен източник. Известно е, че произведените от Th17 IL-17 допринасят за 
пролиферацията на фибробласти, производството на колаген и събирането на 
възпалителни клетки до съдови ендотелни клетки. Установено е, че средните 
серумни концентрации на IL-17B, IL-17E и IL-17F са повишени при пациенти със 
SSc. Следователно е разумно да се предположи, че цитокините от семейството на 
IL-17 играят роля в нейната патогенеза. В проучената от Robak и сътр. група 
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пациенти със SSc средното ниво в серум на IL-17A е ниско и е установено, че не 
се различава от това на здрави индивиди, поради което не е наблюдавана връзка 
между нивата на IL-17A и клиничните прояви на заболяването. Към настоящия 
момент наличните литературни данни относно ролята на IL-17A в системната 
склероза е доста нееднозначна и противоречива: докато някои проучвания отчитат 
повишено ниво на IL-17A при SSc, други отбелязват, че няма повишение както в 
ранния, така и в късния стадий на заболяването, както и че няма разлика между 
dcSSc и lcSSc, дори има съобщения за понижени серумни нива на IL-17A. 
Предполага се, че причината за това е, че измерването на нивото на IL-17 не е 
достатъчно чувствително, за да даде ясна картина на профила на Th17 
лимфоцитите при SSc. Chizzolini и сътр. изказват твърдението, че при пациенти 
със SSc серумните нива на IL-17A обикновено са ниски и близо до нивото на 
откриване на анализите, като по този начин се обяснява променливостта на 
резултатите по отношение на клиничните характеристики на изследваните 
популации.  

Нашите резултати са съпоставими с тези на Robak и Chizzolini, тъй като по 
отношение на серумните нива на IL-17А не намерихме разлика между пациенти и 
здрави контроли. Предвид тезата в подкрепа на установената про-инфламаторна 
и анти-фибротична функция на този цитокин, очакванията бяха за повишени 
стойности в ранната фаза на заболяването, а оттам и понижени такива при 
утвърдена SSc, но и при двата случая да бъдат по-високи от серумните нива на 
контролите. На базата на така изложените данни, смятаме че на този етап от 
развитие на науката IL-17А е спорен биомаркер и са необходими допълнителни 
проучвания за оценка на неговата роля в патогенезата на SSc.  

 
1.8. Сравнителен анализ на серумните нива на TNF-α 
В подкрепа на хипотезата за ролята на вродения имунитет в различните пре-

фибротични фази, през 2016 г. Cossu и колектив установяват, че при пациенти с 
феномен на Рейно е налице повишен отговор на отделни типове клетки към TLR 
стимулация, в ранен стадий на SSc и напреднала SSc без фибротични изяви, като 
в този повишен отговор участват преди всичко TNF-α, IL-6 и MІP-1α. Същата 
година Henriques и сътр. намират, че дифузното ангажиране на кожата при SSc, 
както и белодробната фиброза корелират със значително по-високо производство 
на TNF-α и IFN-γ. Повишената секреция на TNF-α при SSc, включително и TGF-
β и IL-12 (обсъдено в секция 1.6. Сравнителен анализ на серумните нива на IL-
12p40) е резултат на активирането на mDC от PAMPs или CD40L. Както 
получените от моноцити, така и изолирани mDC от SSc пациенти с ранна SSc 
(lcSSc и dcSSc) показват по-висока секреция на TNF-α и IL-6 при стимулиране с 
TLR, в сравнение с късните SSc или контролната здрава група.  

TNF-α се повишава в серума и BALF на пациентите със SSc, а високата TNF 
mRNA експресия е документирана в засегнатата от заболяването кожа. 
Традиционно, TNF-α се счита за анти-фибротичен цитокин и има съобщения, 
описващи начало или обостряне на фиброзиращ алвеолит при пациенти, 
използващи анти-TNF-α агенти. Въпреки това, животински модели предоставят 
доказателства и за про-фибротична функция на TNF-α. 
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Още от края на 80-те години на миналия век се проучва връзката между 
серумни нива на цитокини/хемокини и органно включване, в т.ч. и при SSc. 
Повишената експресия на възпалителни цитокини в серума на пациенти със SSc с 
PAH предполага вероятността тези цитокини да играят роля в патогенезата на това 
органно засягане. Така е установено, че TNF-α се повишава в серума на пациенти 
с lcSSc с повишение на налягането в белодробната артерия, а TNF-α повишава 
белодробната съдова резистентност, стимулира ендотелин-1 и води до PAH в 
TNF-α трансгенни мишки. Повишен TNF-α е описан при пациенти с dcSSc с 
белодробна фиброза.  

И ние установяваме значимо по-високо ниво на TNF-α в пациентската група 
в сравнение със здравите контроли. При пациентите най-висока стойност на TNF-
α отчетохме при подгрупата dcSSc. Това е в противовес с наличните от 
литературата данни, където са описани най-високи нива при пациенти с lcSSc. 
При изследване на връзката между TNF-α и повишено налягане в белодробната 
артерия и US10SSc score не установихме корелации с тези величини. Очакванията 
за положителна връзка със ставното засягане, по аналогия на повишените нива 
при Ревматоиден артрит, не се оправдаха, което предполага, че TNF-α не е 
водещият цитокин при тази клинична изява при пациентите със SSc, както и че 
измереният TNF-α може да не е биологично активен.   
 
2. Анализ на нивата на генна експресия на свързаните с възпалителния 
отговор гени. Анализ на експресионните нива на miRNAs (miR-24, miR-30c, 
miR-125a, miR-153, miR-214), участващи в регулацията на YKL-40.  

Не се установи промяна в нивата на генна експресия на изследваните гени 
(за IL-6, YKL-40, IL12p40, TNF- , IL-17А) при пациенти със SSc спрямо 
контролната група. Липсата на връзка между генната ескпресия и протеиновите 
нива на изследваните показатели, може да се дължи на пост-транскрипционен 
контрол на протеиновата синтеза. Разликите в експресионните модели на генно и 
протеиново ниво е възможно да са в резултат от различия в полуживота на 
изследваните молекули.  

В сектор 1.2. (Сравнителен анализ на серумните нива на YKL-40) обсъдихме 
установените значително повишени нива на протеина YKL-40 в серумите на 
пациенти със SSc (статистически по-високи при dcSSc от lcSSc) в сравнение със 
здрави индивиди. В допълнение, нивата на YKL-40 в серума са в положителна 
връзка с US10SSc резултата, обективен биомаркер за оценка на ставното 
включване. Тези резултати показват, че YKL-40 може да играе ключова роля в 
патологичните процеси, имащи отношение към развитието на SSc.  

Не намерихме и промяна в нивата на YKL-40 mRNA в WBC сред различните 
групи. Тази липса на разлика може да се дължи на посттранскрипционен контрол. 
За да изясним по-нататък това предположение, се съсредоточихме върху 
изследването на miRNA, за които се смята, че служат като един от основните 
епигенетични механизми за контрол на транслацията на протеини. Регулирането 
на YKL-40 mRNA експресия посредством miRNAs е доказано в няколко in vitro 
проучвания, в които е демонстрирано, че miRNA -24, -125a и -30a директно се 
свързват към техните целеви последователности в 3'UTR на YKL-40. Това води до 
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downregulation на експресията на протеина при злокачествени и хипоксични 
условия. При извършения от нас in silico анализ на 3'UTR на YKL-40 mRNA за 
откриване на други потенциални miRNA, които таргетират региона, установихме, 
че нивата на експресия на miR-214 в WBC на пациенти със SSc и здрави индивиди 
нямат промяна в модела на експресия. 3‘UTR на YKL-40 е сравнително къс като 
секвенция и таргетиращите го miRNAs са малко на брой. Това ни кара да 
предполагаме, че е възможно други механизми, различни от този на miRNAs да 
участват в регулацията на YKL-40. Unlu и колектив установяват, че експресията 
miR-214 се индуцира в мононуклеарни клетки на периферна кръв (PBMCs) от 
здрави донори, лекувани с клетъчни лизати, съдържащи протеин с висока 
мобилност от група В1. Това показва, че miR-214 участва в автоимунния 
възпалителен отговор, индуциран от свързани с увреждането молекулен модел 
молекули (DAMPs). За разлика от това, хроничното възпаление може да има 
обратен ефект. Lai и сътр. доказват е, че Т-клетки от пациенти с ревматоиден 
артрит, повлияни от TNF-α, имат по-ниски нива на експресия miR-214 в сравнение 
със здрави индивиди. В допълнение, лечението с биологични агенти, които 
регулират ефекта на TNF-α, води до увеличаване на miR-214 експресията. 
Предстои да бъде изяснено, дали тези механизми могат да повлияят на нивата на 
miR-214 в WBC при пациенти със SSc.  

Циркулаторните miRNAs са обсъждани като възможни биомаркери при 
различни патологични състояния. Предполага се, че miRNAs, пренасяни от 
екзозоми, биха могли да имат ефект върху моделите на експресия в различни 
клетки. Изследваната от нас експресия на miR-214 в плазмата на пациенти със SSc 
и здрави контроли показа, че нивата на miR-214 са значително downregulated при 
пациенти в сравнение с контролите. В допълнение, нивата на генна експресия на 
целевата miRNA са значително по-ниски при пациенти с dcSSc и lcSSc в 
сравнение със здрави индивиди. Не се наблюдава разлика между SSc подгрупи. 
На базата на проведения предиктивен анализ, който показа, че miR-214 може 
потенциално да се свърже с 3'UTR на CHI3L1 и следователно негативно да 
регулира (downregulate) нивата на протеина, предположихме наличието на 
обратна зависимост между протеиновите нива на YKL-40 в серума и miR-214 
експресия. Независимо от наблюдаваната тенденция за отрицателна връзка между 
протеиновите концентрации и нивата на експресия miR-214 в WBC или плазма, 
резултатът не достигна статистическа значимост. miRNAs се освобождават от 
клетките или като свободни молекули, секретирани в мембранните везикули или 
като протеин-miRNA комплекси. Rebane и Akdis смятат, че тези циркулаторни 
miRNAs играят роля в междуклетъчната комуникация. Wermuth и сътр. 
демонстрират данни в подкрепа на тази теза. Те показват, че профибротични 
miRNAs в екзозоми от серуми на пациенти със SSc могат да индуцират експресия 
на гени, свързани с фиброза в дермални фибробласти. Подобен механизъм може 
да има отношение към експресията на YKL-40 и downregulation на miR-214 в 
плазмата на пациенти със SSc да е свързана с повишени нива на гликопротеина.  

Нивата на експресия на циркулаторните miRNAs се считат за потенциален 
биомаркер при SSc и други автоимунни заболявания, поради участието им в 
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патологични процеси, свързани с развитието на болестта и тяхната стабилност в 
проби от серум. Нашият проект представя нови данни относно потенциалната 
стойност на miR-214 като диагностичен биомаркер при SSc. Нивата на miR-214 
показват висока до умерена ефективност за разграничаване на пациенти със SSc 
(dcSSc или lcSSc) от здрави индивиди. Необходими са допълнителни обширни 
изследвания, за да се потвърдят получените резултати.  
  
3. Функционални цитокинови мрежи 

Функционалните цитокинови мрежи са слабо охарактеризирани при SSc. 
Добре известно е, че T-лимфоцитите имат ключова роля в патогенезата на 
вродения и придобития имунитет. За определянето на съдбата на CD4+ Т 
хелперните клетки от голямо значение е цитокиновата среда, където се 
осъществява Т клетъчно активиране. По този начин, в присъствието на IL-12 и 
интерферони, Т-хелперните прекурсорни клетки стават Th1 клетки и активно 
произвеждат IFN- , докато в присъствието на IL-4 и IL-2 те стават Th2 клетки и 
активно произвеждат IL-4, IL-5 и IL-13. Едновременното присъствие на TGF-β и 
про-възпалителни цитокини като IL-1 или IL-6 благоприятства производството на 
IL-17A и IL-17F от Т-клетки, които по този начин се дефинират като Th17 клетки. 
Те могат допълнително да се диференцират и пролиферират в присъствието на IL-
23, докато TGF-β заедно с IL-2 благоприятства поляризацията спрямо клетки с 
регулаторна функция (Tregs) и продуцира TGF-β и IL-10 (160). При хора, но не и 
при мишки, изглежда, че съществува допълнителна терминално диференцирана 
подгрупа, характеризираща се с производството на IL-22 в отсъствието на другите 
прототипни цитокини.  

Общоприета е ролята на Th17 лимфоцитите в патогенезата на SSc, като е 
доказана по-високата им честота в периферната кръв на пациенти със SSc. Нещо 
повече, Th17 клетките са активирани при пациенти с това заболяване, както при 
lcSSc, така и при dcSSc,  и според Krasimirova и колектив произвеждат IL-17A, IL-
17F, IL-21, IL-22 и IL-26. Заедно с това са повишени нивата на IL-6, TGF-β1 
(повишен в ранен стадий), IL-10. Тъй като в патогенезата на SSc са открити 
аномалии на Treg, анализирани са субпопулациите на Treg и техните цитокини (IL-
10 и TGF-β) в периферната кръв на пациенти с ранна SSc като е налице дисбаланс 
на Treg-подгрупи и аномалии в произвежданите от тях цитокини. 

Още през 1996г. Fossiez и сътр. съобщават, че IL-17 индуцира продуциране 
на IL-6 и IL-8, както и експресия на ICAM-1 в човешки фибробласти и подпомага 
тяхната пролиферация. Освен това е известно, че IL-17F индуцира продуциране 
от ендотелните клетки на про-фибротичния цитокин TGF-β. Допълнителни 
елементи, подкрепящи участието на Th17 клетките в патогенезата на SSc, 
включват високото ниво в SSc серуми на IL-6 и IL-23, които от своя страна 
насърчават диференциацията и размножаването на Th17. Обсъжда се ролята на 
специфичната цитокинова среда, имаща отношение към IL-17A. В присъствието 
на TGF-β1, основния профибротичен цитокин, IL-17A проявява двойнствена 
функция. От една страна, се отчита неочаквана синергична активност, водеща до 
засилено производство на IL-6 от дермални фибробласти; от друга страна, 
значително инхибиране на производството на колаген тип I. IL-17A или TGF-β1 
засилват продукцията на IL-6 с 8- до 16-пъти, а едновременното присъствие на IL-
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17A и TGF-β1 води до стократно повишени нива на IL-6. През 2018г. Dufour и 
сътр. представят доказателства за синергична активност на IL-17A и TGF-β1 за 
производството на IL-6 (и MCP-1) от дермални фибробласти както от SSc 
пациенти, така и от здрави контроли. Освен това, техните данни показват 
инхибиторна роля на IL-17A при фиброза, по-специално за отрицателния му ефект 
върху TGF-β-медиираното производство на COL-I в зависимост от SMAD 
сигнализацията. От терапевтична гледна точка взаимодействието между IL-17A, 
TGF-β1 и IL-6 представлява основен интерес, тъй като и тези три цитокина са 
потенциални мишени за терапия при SSc. От една страна, директната 
антифибротична роля на IL-17A, както и неговата инхибиторна активност върху 
индуцираната от TGF-β колагенова продукция предполагат, че инхибирането на 
този цитокин може да има неблагоприятни ефекти при хора, засегнати от SSc. От 
друга страна, тъй като IL-6 може пряко или косвено да благоприятства фиброзата, 
блокадата на факторите, засилващи производството на IL-6, може да има 
благоприятни ефекти.  

През 2017г. Affandi и колектив демонстрират как CXCL4 въздействайки 
върху CD4 T-клетките (както директно, така и посредством антиген-представящи 
клетки) предизвиква проинфламаторна цитокинова продукция от Т-клетките и 
специално IL-17, IFN- , IL-22. Това показва, че таргетирайки CXCL4 може да бъде 
повлиян имунният отговор при Th17-медиирани ревматологични заболявания, 
каквото е SSc. Относно ICAM-1, Dustin и колектив и Rothlein и сътр. представят, 
как секрецията на cICAM-1, както и урегулирането на свързан с клетки ICAM-1, 
се индуцира от активиращи сигнали и цитокини, като TNF- , IL-1 и IFN- . По 
този начин, повишените серумни нива на cICAM-1 могат да бъдат следствие от 
хронична системна експозиция на тези цитокини при пациенти със SSc.  

Синергичността или антагонистичните ефекти на отделните цитокинови 
представители помежду им в тази сложна цитокинова система илюстрира 
комплексния характер на тези не напълно разгадани взаимовръзки. Те участват в 
регулацията на собственото си производство на транскрипционно и 
посттранскрипционно ниво чрез автоиндукция и/или посредством стимулация на 
други цитокини.   
 
4. Анализ на ултрасонографското изследване на стави и сухожилия 

4.1. US10SSc score  
Ставното засягане е характерна проява при SSc, за което свидетелстват 

анализите на базата данни на EULAR за изследване на склеродермия (EUSTAR). 
Нещо повече, синовитът при SSc се свързва с активността на заболяването и 
системното възпаление и е по-вероятно да се прояви в ранните стадии на 
заболяването. US проучвания сочат, че синовитът е една от най-честите находки 
при SSc, засягаща почти половината от всички пациенти. Трябва да се отбележи, 
че синовитът обикновено е с лекостепенна възпалителна активност и нисък 
доплеров сигнал (PDUS) и това може да доведе до подценяване на свързаното със 
SSc засягане на ставите. Нещо повече, това органно участие може да бъде 
хетерогенно, тъй като пациентите могат да се представят с теносиновит и синовит, 
CTS и бурсит. 

От първото съобщено в литературата US изследване на пациенти със SSc 
през 2000 г. до днес с интензивния напредък и навлизане в практиката на най-
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съвременни високотехнологични ехографи, изследователските усилия свързани с 
изобразяване посредством тази образна модалност са съсредоточени в ранно 
установяване на настъпващите промени на ниво стави и сухожилия, предвид 
доказаната им роля като неблагоприятен прогностичен фактор при SSc. На базата 
на това, гривнените стави, малките стави на ръцете (анатомичният субстрат на 
puffy fingers, TFRs) са обект на интерес и изследване при пациентите със SSc, като 
първоначално само са описвани находките по възприетите системи за оценка на 
синовити, теносиновити, хидропси, а впоследствие са прилагани скоровите 
системи за стадиране, познати и използвани при възпалителните ставни 
заболявания. Съпоставяйки US находки при пациенти със SSc с най-
разпространеното и изучено сонографски възпалително ставно заболяване РА, 
започват да изкристализират ключовите различия. Характерни US находки при 
SSc, като напр. хиперехогенните сухожилия и сухожилни влагалища (находка, 
обсъждана като склеротична) са характерни само за SSc и не се регистрира при 
РА и друго ВСЗ. Ето защо, изследвахме болните посредством създадения от нас 
специално за нуждите на сонографското изследване на стави и сухожилия на 
пациенти със SSc - модифициран US10SSc score, включващ двете ръце (а не 
доминантната ръка и крак). Тази скорова система е насочена предимно към ставно 
и сухожилно засягане и се различава от скоровите системи при възпалителните 
ставни заболявания, където се оценява и ставния хрущял, както и ерозивните 
промени. Предишни наши проучвания намират предилекционно ангажиране на 
синовия, сухожилия (както флексорни, така и екстензорни) с възпалителни и 
склеротични промени, анатомичен субстрат за TFRs и в много нисък процент 
ерозии и промяна в хиалинния хрущял.  
  

4.2. Ентезитни скорове при SSc 
Освен ставното засягане, EUSTAR изследва и потенциалната роля на 

съвместното участие на сухожилията и ентезите в прогнозиране на еволюцията на 
заболяването. Интересно е, че типичните белези на SpA, като сакроилиит, са 
съобщени с честота от 23% при пациенти със SSc, като засягането на сухожилията е 
често срещано. По-специално, теносиновит на ръката е установен при 27% от 
пациентите със SSc, показващ смесен модел на възпалителни и фибротични 
промени. В допълнение, други проучвания предполагат, че дори сухожилията на 
коляното и глезена без синовиално влагалище са променени при пациенти със SSc и 
че ентезопатията е по-честа при тях, отколкото при здрави лица. По-голямата част от 
наличните в литературата данни предполагат, че при SSc има SpA-подобни 
артикуларни прояви, но само едно проучване се фокусира върху разпространението 
на ентезалните промени и до настоящия момент само две върху патологичните 
изменения на синовио-ентезеалния комплекс (SEC) при това заболяване. В този 
контекст, измененията на ентезите са чести при SSc, засягащи както горните, така и 
долните крайници. В действителност, латералната епикондилна ентеза е лесно място 
за сканиране и показва добре дефинирана синовиална гънка, която заедно с 
радиалния колатерален лигамент и СЕТ допринася за съставянето на SEC. В 
усилието да се разбере по-добре патогенезата на свързания със SpA ентезит, както 
MRI, така и US изследвания показват, че ентезиалните промени са свързани с 
патологични изменения на съседната кост и мека тъкан, включително синовиални 
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гънки. Поради това се твърди, че този микро-анатомичен регион трябва да се 
разглежда като „ентезален орган“, а именно SEC. Участието на SEC е основен процес 
в патогенезата на свързания със SpA ентезит, тъй като биомеханичните сили 
предизвикват възпалителна каскада с производството на цитокини чрез 
инфилтриране на моноцити и лимфоцити в съседната синовиална тъкан, което води 
до вътреставен възпалителен отговор. Уплътняването на кожата при SSc и 
промените в перитендинозните структури могат да представляват рисков фактор за 
повишен стрес на засегнатата ентеза и съответно на SEC. Що се отнася до 
възможните основни патогенетични механизми, известно е че оста IL-23 / IL-17 е 
един от основните променени пътища в развитието на SpA. Освен това, при 
животински модели на SpA, възпалението на SEC изглежда като IL-23-зависимо 
събитие и основна стъпка в развитието на ентезит. Доказателствата, че ентезопатията 
при SSc и SpA споделя едно и също микро-анатомично участие и характеристики, 
предполагат възможна обща патогенетична каскада в тези две различни заболявания. 
При SSc е демонстрирано, че IL-23 и IL-17 регулират позитивно производството на 
колаген във фибробластите, процес, който може да бъде значително намален чрез 
блокиране на IL-17. Въз основа на това може да се предполага, че променена IL-23 / 
IL-17 ос може да играе роля и при свързана със SSc ентезопатия.  

Получените данни от настоящото проучване показват, че пациентите със SSc 
имат белези на ентезопатия от B-Mode US при GUESS ентезните инсерции. Тези 
резултати съответстват на представените от Terrenzi и сътр. за значително по-
високия резултат GUESS, открит при тях, отколкото при здрави контроли. Освен 
това, B-Mode и PDUS сигналите на CET ентезата са значително по-чести при SSc, 
отколкото в контролите. Ентезопатията на CET със съпътстващо участие на SEC 
се открива не рядно при пациенти със SSc и 3% от тях са показали калциноза на 
поне едно от оценените места на ентезите. 
 
5. Анализ на ехографската оценка на бял дроб  

След утвърждаване на LUS като обективен и надежден инструментален 
метод, равностоен на HRCT за скринингова оценка на белодробното включване 
при SSc, редица автори работят върху систематизацията на методиката, отнасяща 
се до брой LIS на измерване, както и за т.нар. cut-off стойност. През 2009г. първи 
Gargani и сътр. установяват такава система на изследване, извършвайки US на 72 
LIS. Две години по-късно Guitierrez и кол., Tardella през 2012г. и Barskova през 
2013г. утвърждават подробната скорова система (comprehensive assessment), 
изследваща 50 LIS. С оглед улесняване на провеждането на LUS от гледна точка 
на време, се правят опити за опростени оценки, със съпоставима сенситивност, 
специфичност, надежност и информативност. Moazedi-Fuerst и сътр. 
последователно през 2012 г., 2014 г. и 2015 г. разработват LUS с 18 LIS. Gutierrez 
и сътр. през 2011 г. предлагат опростената система (simplified score) от 14 LIS, 
независимо разработена и от Tardella и колектив през 2018 г. докато се стигне до 
модифицирана (modified) LUS от 10 LIS от Mohamandi и колектив през 2014.  

LUS в изследването на белодробното включване при пациенти със SSc 
продължава да е обект на проучвания, но публикуваните доклади разискват 
въпросите, свързани с методологията на извършването й, докато положителната 
корелационна зависимост между LUS В-lines и HRCТ стойности (score) е вече 
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доказана. LUS се явява възможна алтернатива на HRCT в процеса на скрининг и 
при проследяването на такива пациенти.  

В предишни наши разработки сме провеждали LUS при пациенти със SSc, 
използвайки 72 LIS. В настоящата разработка използвахме 14 LIS модел, защото 
simplified LUS за оценка на ILD при SSc е доказал еквивалентността си с 
comprehensive метода и диагностичната му стойност е потвърдена и в други 
студия като е установена добра корелация с HRCT score. Редица автори се опитват 
да намерят cut-off стойност, над която се подозира ILD-включване и повечето от 
тях приемат, че общ брой В-линии >10 е сигнификантен за белодробно 
интерстициално включване, съпоставимо с HRCT. 
 
6. Ограничения  

Настоящият научен труд има редица ограничения. На първо място, дизайнът 
на проучването е cross-sectional и предоставя едномоментна информация относно 
изследваните показатели, отнасящи се както до нивата на серумните биомаркери, 
така и състоянието на таргетни органи, обективизирани посредством образните 
биомаркери. Второ, продължителността на заболяването на кохортата е различна 
и затова резултатите показват моментно представяне на нивата на цитокините в 
съответния стадий на еволюция на заболяването SSc. Освен това, размерът на 
извадката е сравнително малък, особено когато пациентите със SSc са разделени 
на подгрупи, но трябва да се има предвид, че SSc е рядко заболяване. Въпреки 
това нивата на някои от изследваните цитокини показаха статистически значими 
корелации с променливите, оценени с US. Пулмоналното налягане е измерено с 
трансторакална ехокардиография, а не с извазивната, скъпо струваща дясна 
сърдечна катетеризация. Много важната VEDOSS група, от гледна точка на ранно 
охарактеризиране на този така неясен за съвременната наука начален етап на 
развитие на заболяването още преди да се развие явна фиброза е много малка, по 
обясними причини. Опитахме се да оформим максимално хомогенни групи от 
гледна точка на терапевтични режими, тъй като е добре известно, че серумните и 
плазмените концентрации на цитокините могат да бъдат повлияни от 
терапевтиците. Ние осъзнаваме, че истинската патогенна роля на 
взаимодействието между тези молекули може да бъде оценена само в добре 
охарактеризирана серия от първоначално нелекувани пациенти, които са 
проследени във времето, така че серийните измервания да могат да бъдат 
интерпретирани и отнесени към образните обективни методи за прогресия на 
заболяването, но това среща ограничения от етични съображения.  
 
7. Бъдещи насоки  

SSc като автоимунна фибротична болест, при която множество генетични и 
епигенетични фактори водят до разгръщане на заболяването, определя фокуса на 
изследователските усилия. Друг таргет е идентифицирането и изясняването на 
генетични и епигенетични фактори, водещи до разгръщане на заболяването от 
най-ранните фази на предклиничната болест, и това, което отличава тези пациенти 
със само кожно засягане, от тези със засягане на вътрешните органи. От научен 
интерес е разработването на серумни биомаркери и тестване на нови 
инструментални методи (образни биомаркери) за диагностика още от най-ранните 
фази на заболяването, за които е характерно персистиращо възпаление и 
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ремоделиране на най-малките съдове (водещо до прогресивна загуба на 
капиляри), завършващо с фиброза на кожата, белия дроб, сърцето и други органи.  

През последните години използването на LUS в клиничната практика 
разшири инструменталното оборудване на ревматолога при диагностика и 
проследяване на CTDs-ILD. Ново ехографско приложение, е ултразвукова 
еластография на белите дробове (Lung Ultrasound Surface Wave Elastography - 
LUSWE). Този метод, предложен първоначално за белодробна оценка на 
експериментални модели представлява неинвазивна и нейонизираща техника с 
капацитет за измерване на еластичността на повърхностната белодробна тъкан. 
Първоначалните публикувани данни показват значителни разлики в скоростта на 
разпространение на US вълна между пациенти с ILD-SSc в сравнение със здрави 
контроли. Тези предварителни данни са обнадеждаващи и LUSWE може да се 
окаже полезно средство за количествена оценка на CTD-ILD.  

Все още е характерна високата смъртност при SSc, като причини за това са 
тежките усложнения като ILD, белодробна фиброза, PAH, SRC. Въпреки че SSc е 
рядко заболяване, то се разглежда като прототип на фибротично състояние, чието 
детайлно охарактеризиране може да доведе до разбиране и на другите 
фибротични състояния и заболявания. Вторичният феномен на Рейно предоставя 
възможност за изследване на най-ранните ефекти върху микроциркулацията 
(увреждането на ендотелните клетки) заедно с имунологичните промени 
(специфични автоантитела), изследването на най-ранните увреди за 
идентифициране на началните пътища за отключване на болестта и корелацията 
със съответните серумни и образни биомаркери. Това е от ключово значение за 
своевременната оценка на подлежащите патогенетични механизми, а оттук и 
превенцията на заболяването (превантивна медицина).  

Може да се направи интересната прогноза, че в близко бъдеще биомаркер, 
или съчетание от различни биомаркери, вероятно ще се окаже полезен 
инструмент, чрез който клиницистът да идентифицира на ранен етап от хода на 
заболяването риска от включване на различни вътрешни органи. Това ще 
подпомогне на ранен етап изготвяне на терапевтична стратегия с цел да се 
ограничи или дори предотврати неблагоприятна прогресия на заболяването.  
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Прогресивната системна склероза е заболяване, което е обект на интензивни 

молекулярни, фармакогеномни, имунохистохимични, генетични и епигенетични 
и клинични съвременни проучвания. Паралелно протичащи и потенцииращи се 
процеси на автоимунитет, васкулопатия, възпаление и фиброза обуславят 
изключителната хетерогенност на заболяването. Разгадаването на 
патогенетичните механизми, които стоят в основата на възникването на 
заболяването, многоликите клиничи проявления, труднопредвидимият ход и 
справяне с неблагоприятната еволюция на болестта представляват истинско 
предизвикателство пред съвременния ревматолог.  

Общоприета е значимостта на генетичния фон като предразполагащ фактор 
за възникване на заболяването, но съвременният поглед в разгадаването на 
същността на SSc е насочен към епигенетичните модификации и епигенетичната 
дисрегулация.  

В автоимунния процес, възпалението и настъпващата фиброза са ангажирани 
множество клетки на вродения и продобития имунитет, техни продукти и 
медиатори, автоАТ, цитокини и хемокини, системата на комплемента, които 
участват в обща функционална мрежа. В присъствие на определени цитокини, 
отделни клетъчни линии могат да променят посоката на диференциация и 
пролиферация и/или да настъпи дисбаланс в продуцираните от тях цитокини. 
Имуномедиираният възпалителен и фибротичен процес обуславя различна по 
тежест ораганна дисфункция. 

Все повече са доказателствата, сочещи възможната роля на miRNAs в 
патогенезата на SSc, които могат да модулират функциите на имунната система и 
гените, свързани с фиброзата. Нарастващ е интересът и към биомаркерите при 
SSc. Твърде привлекателна е представата, че циркулиращата кръв може адекватно 
да отрази настъпващите патологични промени при това заболяването, а още по-
смело изискване към нея е да ги предвиди. Това среща редица затруднения по 
много причини. Патологията вероятно е хетерогенна по своята същност и 
следователно измерването на факторите в периферната кръв може да не отразява 
точно процеса, който представлява интерес. Биологичните ефекти на много от 
ключовите биомаркери са плейотропни и могат да варират с течение на времето и 
при различни стадии на заболяването. Цитокиновите нива в синовиалната течност 
представляват интерес при изучаване на артритите, тъй като по-точно отразяват 
молекулярната патология на възпалената става в сравнение с плазмени нива. 
Анализът на синовиалната течност от засегнатите стави при пациенти със SSc е 
безценно при отдиференциране на възпалителната ставна компонента като 
отделна единица от активността на системното заболяване. За съжаление 
придобиването на ставна течност от пациенти със SSc е предизвикателство, тъй 
като ставните изливи се срещат по-рядко. Въпреки тези пречки, изследванията на 
биомаркерите, търсене на връзка с органно ангажиране и обективизиране на 
настъпващите промени със съвременни образни биомаркери са важни и от 
съществено значение за по-нататъшния напредък в областта на SSc.  
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Настоящото проучване е първото у нас, което изследва връзката между 
серумни биомаркери, асоциацията със съответното органно засягане, 
обективизиране на находките с валидирани образни биомаркери за белодробно и 
ставно ангажиране при пациенти със SSc. Смятаме, че комбинацията от серумни 
и образни биомаркери дава по-детайлна информация за състоянието на 
подлежащия болестен процес. За клиничната практика от голямо значение е 
комплексният подход и интерпретация на резултатите от серумни и образни 
биомаркери. 
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VII. ИЗВОДИ  
 

1. При различните форми и фази на SSc е налице цитокинов/хемокинов 
дисбаланс, който се явява предпоставка за водещата клинична картина на 
заболяването.  

2. Повишените серумни нива на биомаркерите по-тясно корелират със 
съответната органна изява, отколкото с формата на заболяването 
(диагностични биомаркери).   

3. Повишените серумни нива на IL-6 при пациенти със SSc се асоциират с 
разпространено кожно, ставно и белодробно включване (ILD), а тези на YKL-
40 свързваме с повишено налягане в белодробната артерия, ILD и синовит / 
теносиновит.  

4. В пациентската група ICAM-1 се явява биомаркер за белодробна фиброза (Ro) 
и ставно и периставно засягане, а IL-12p40 се асоциира със засягане на 
синовио-ентезалния комплекс, ентезите и ставите. 

5. Въпреки че нивото на TNFα е по-високо в пациентската група, не се свързва 
с определена органна изява, а по-високите серумни нива на CXCL4 при 
пациентите спрямо контролите корелират с честотата на DUs. 

6. IL-17А и TGF-β1 не показват потенциал за биомаркери поради липса на 
сигнификантни разлики в двете изследвани групи. 

7. Само някои от изследваните биомаркери играят предиктивна роля по 
отношение степента на ангажиране на таргетните органи (IL-6, YKL-40, 
ICAM-1, IL-12p40) (предиктивни биомаркери). 

8. Липсата на промяна в нивата на генна експресия на свързаните с 
възпалителния отговор гени (за YKL-40, TNFα, IL-6, IL-12p40, IL-17А) при 
пациенти със SSc спрямо контролната група най-вероятно се дължи на пост-
транскрипционен контрол на протеиновата синтеза. Разликите в 
експресионните модели на генно и протеиново ниво е възможно да са в 
резултат от различия в полуживота на изследваните молекули.  

9. Липсата на разлика в експресионните нива на miRNAs (miR-24, miR-30c, miR-
125a, miR-153, miR-214), участващи в регулацията на експресията на YKL-40, 
предполага участието на други механизми (различни от този на miRNAs) в 
регулацията на YKL-40.  

10. Комбинацията от серумни и образни биомаркери дава по-детайлна 
информация за състоянието на болестния процес. За клиничната практика от 
голямо значение е комплексната интерпретация на резултатите от серумните 
и образните биомаркери.  
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VIII. ПРИНОСИ  
 
I. С оригинален характер    
1. За първи път в България са изследвани серумните нива на YKL-40, ICAM-1, 

CXCL-4, IL-12p40, TNF-  при пациенти със SSc.  
2. За първи път в България е проучена ролята на биомаркерите IL-6, YKL-40, 

TGF-β1, ICAM-1, CXCL-4, IL-12p40, TNF- , IL-17А при различното органно 
засягане при SSc-пациенти и е изследвана тяхната корелация с образни 
биомаркери (УС) за белодробно и ставно засягане.   

3. За първи път в България е оценена предиктивната роля на някои серумни 
биомаркери при ставно и белодробно включване при пациенти със SSc.  

4. За първи път в България са изследвани нивата на генна експресия на свързаните 
с възпалителния отговор гени (за YKL-40, TNFα, IL-6, IL-12p40, IL-17А) при 
пациенти със SSc.  

5. За първи път у нас са проучени експресионните нива на miRNAs (miR-24, miR-
30c, miR-125a, miR-153, miR-214) за оценка на участието им в регулацията на 
експресията на YKL-40 при пациенти със SSc.  

 
 
II. С потвърдителен характер   
1. Потвърждава се значението на цитокиновия дисбаланс за водещите клинични 
прояви при SSc-пациенти.  

2. Потвърждава се значението на повишените серумни нива на IL-6, YKL-40, 
ICAM-1, CXCL4, IL-12p40 за негативния ход и неблагоприятна еволюция на 
заболяването поради асоциацията им с белодробното и ставно засягане. 

 
 
III. Научно-приложен характер  
1. За първи път у нас и в световната практика е разработен нов US10SSc score за 
ставни и сухожилни прояви при пациенти със SSc.  

2. Установената връзка между серумни нива на (определени) биомаркери, 
асоциацията им с конкретно органно засягане, възможността за обективизиране 
на промените с образни биомаркери, е основание за скрининг на пациенти със 
SSc с оглед своевременна терапия и мониторинг.  
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