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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ : 

На кирилица : 

АЦ – артроцентеза 

Г.И. – главен изследовател 

ИАЛ – изпълнителна агенция по лекарствата 

ИС – информирано съгласие 

ИТМ – индекс на телесна маса 

КС – кортикостероиди 

КТ – копютъртомографско изследване 

МКЗП – минимално клинично значимо подобрение 

ММ – молекулна маса 

МРИ– магнитно резонансно изследване 

ТБС – тазобедрена става 

НСПВС – нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства 

РЕК – регионална етична комисия 

РЗИ – регионална здравна инспекция 

ХК – хиалуронова киселина 

На латиница:  

ACR –American College of Rheumatology  

AC – articular cartilage  

AE – adverse events 

ADAMTS – a disentigrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 

AVOVA – analysis of variance 

B – “buttressing”, уплътняване на медиалния контур на шейката и диафизата на фемура 

BMD – bone mineral density  

BMI – body mass index 

BMPs – bones morphogenetic proteins 

Bpv – bupivacaine 
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CS – corticosteroids; IA-CS – intraarticular CS 

COMP – cartilage oligo metric matrix protein 

CONSORT – Consolidated Standards of Reporting Trials 

COX – cyclooxygenase  

CTH-C– terminal telopeptide 

C1M; C2M; C3M – markers of collagen type 1/2/3 

DD – Disease Duration = продължителност на болестта = месеци със симптоми 

DDH – developmental dysplasia of the hip; SDDH/M1/M2 =Severe/Moderate/Mild 

DS – Disease Severity 

ECM – extracellular matrix 

ES – effect size 

EULAR – European League Against Rheumatism 

FAI – femuro acetabular impingement 

FU – follow-up / LFU –loss of FU  

JE – joint effusion  

JSN – joint space narrowing 

JSW – joint space width 

HAQ-DI – Health Assessment Quality - Disease index 

HA – hyaluronic acid; LMW-HA/HMW-HA – Low/High molecular weight HA 

H2H – “head to head”  

HOA – hip osteoarthritis 

HJ – hip joint 

IA – intraarticular; (IA-CS/IA-HA/IA-PRP)  

ICAM-1– intracellular adhesion molecule -1 

IFN – interferon 

IGF-1 – insulin-like growth factor-1 

IL – interleukin 

iNOS – nitric oxide synthases  
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KOA – knee osteoarthritis 

K/L – Kellgren-Lawrence (grade/scale) 

L.A. – local anesthetic  

LE – level of evidence  

L.I. – Lequesne Index  

Low/Intermediate/High – baseline score tertiles – conception of MCII – изходни стойности 

на третиците (VAS/100mm; WOMAC-C; PtGA) – ниски, средни, високи. 

MCII – minimal clinical important improvement  

miRNA – micro Ribo Nuclein Acid   

MMP – matrix metalloproteinase 

Mpv – mepivacaine 

MSUS – musculo skeletal ultrasound  

NO – nitric oxide  

NS – normal saline   

NSA – neck shaft angle 

NF-kβ – nuclear factor kappa-beta / light chain (κ), enhancer of activated B-cells 

NTX –N – terminal telopeptide 

ОА (osteoarthritis) = Остеоартроза. 

OC – Osteocalcin 

OARSI –Osteoarthritis Research Society International 

OMERACT – Outcome Measures in Rheumatology 

OR – odds ratio 

PASS – patient’s acceptable symptom state 

PDEGF – platelet derived epidermal growth factor 

PDGF – platelet derived growth factor 

PGA – physician’s global assessment  

PG – prostaglandin 

PiNP – procollagen I N-propeptide 

PIIANP – procollagen Type IIA N-Propeptide 
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PRP – platelet rich plasma  

PRISMA-P –Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-anallysis Protocols, 

/open source database tool kit for database search / 

PtGA – patient’s global assessment 

RHAM – hyaluronan mediated motility receptor 

RPHOA – rapidly progressive hip osteoarthritis 

Rpv – ropivacaine  

SAE – serious AE  

SB – subchondral bone; SB-C/SB-S – subchondral bone sclerosis/ subchondral bone cyst 

SOST – SclerOSTin   

SD – standard deviation 

SE – synovial effusion  

SF-36 – Short Form-36 

ST – synovial tissue  

STPI – Singh Trabecular Pattern Index 

TGF-β – transforming growth factor beta 

THR – total hip replacement  

TIINE – type II collagen neopeptide 

TNF-α – tumor necrosis factor alpha  

VAS – visual analogue scale 

VCE = LCEA = Wiberg’s angle – lateral center edge angle 

VEGF – vascular endothelial growth factor 

Wnt – wingless-type MMTV integration site family of proteins  

WOMAC – Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index 

WP – walking pain 

US – ultrasound = Ултразвук = УЗ. 

X-Ray – Rentgenological = Рентген /рентгенов. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Анализирайки систематичните обзори и мета-анализи, по темата „вътреставна терапия с 

кортикостероиди [144-150] и хиалуронова киселина [219-221, 226-231] при остеоартроза на 

тазобедрената става (HOA)“ – прави впечатление, вариабълноста на резултатите за начало, 

ширина и продължителност на ефекта, дори при студиите с високо качество – използвани 

за мета-анализи [126, 127, 129-135, 189, 198, 202, 214] и залегнали в официалните становища 

на големите съсловни организации (ACR; EULAR; OARSI), за лечение на НОА. Тази 

вариабълност, навежда на идеята за трайна нехомогенност на пациентските групи по 

определен признак.  

Проведохме системно търсене в базите данни: Medline; Scopus; Cochrane –за периода 1975 

–24.08.2020 (IA-CS); 1995–24.08.2020 (IA-HA); key-words (Boolean logic) – “hip osteoarthritis 

and intra-articular injеctions; hip osteoarthritis and intra-articular corticosteroids; hip osteoarthritis 

and intra-articular hyaluronic acid”. При което бяха открити и анализирани дизайните на 20-

проучвания по темата IA-CS/HOA и 29-проучвания по темата IA-HA/HOA.   При нито един 

от 49-дизайна, нямаше хомогенизиране на пациентските групи по показателя –„рентгенов 

модел“.  

Тоталното отсъствие на рентгеновия модел и фиксираната с него полова дистрибуция, при 

формиране на пациентските групи може да се дължи на 2 причини – недостатъчен 

литературен обзор, преди създаване на дизайните или – проблематичност при формиране 

на групите –при използавнето му. Никоя от тях, обаче не може да бъде абсолютен аргумент. 

 

Рентгенологичните субпопулации (морфологичните варианти) – атрофични (“A”), 

нормот-рофични/интермедиерни –(“I”) и хипертрофични (“H”), при коксартрозата, са 

въведени от Solomon L. през 1976г [99], на база баланса между остеофитите (ОP), 

стеснението на ставното пространство (JSN) и присъствието на белези на остеопороза -

Singh trabecular pattern index [60] –на стандартните рентгенографии.   

 

Flanagan, J. и сътр. през 1988г. [101] и Plant, M.J. и стър. през 1997г. [102] – в 

обсъждането на резултатите от своите студии върху вътреставните кортикостероиди (IA-

CS) и НОА извеждат, еднозначни твърдения – “A” моделите не отговарят на терапията с 

IA-CS – или поради отсъствието (нисък интензитет) на възпалителната реакция при тези 

модели или защото IA-CS –променят неблагоприятно костното ремоделиране. 

 

Проучванията върху факторите определящи прогресията на НОА (Ledingham, J. и 

сътр. –1992-1993г. [66, 67]; Dougados, M и сътр. –1996г. [68]; Lievense, M. и сътр. –2002г. 

[69]; Wright, A. и сътр. –2009г. [70]; Teirlinch, C. и сътр. –2019г. [71] – извеждат „А “-

моделите, като рискови за бърза прогресия, а „Н “-моделите, като асоциирани с бавна 

прогресия.  

 

Проучванията върху връзката на остеопорозата с патогенезата и прогресията на 

НОА, базирани на огромната Родердамска кохота: Betancourt, M.C. и сътр. – 2009-2013г. 

[72-73]; Bergink, A. и сътр. –2018г. [80], извеждат асоциациите: „А “-модели; намалена 
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BMD; и бърза рентгенова прогресия vs. „Н “-модели; повишена BMD; и забавена рентгенова 

прогресия. 

 

Проучванията върху серумните биомаркери и прогресията на НОА стават основание: 

 

✓ Conroizier, T. и сътр. да публикуват през 2004 „Epidemiological, clinical, biological and 

radiological differences between atrophic and hypertrophic patterns of hip osteoarthritis: a 

case-control study“ [74]. 

✓ Три години по-късно същия колектив пуликува „Differences in biomarkers of type II 

collagen in atrophic and hypertrophic osteoarthritis of the hip: implications for the differing 

pathobiologies“ [75]. 

 

2011г. Bierma-Zeinstra, S. и сътр. [76], обобщавайки данните, за морфологичните 

варианти, публикуват обзорът „Osteoarthritis subpopulation and implication for clinical trial 

design”.  

 

Понастоящем, дефинирането на морфологичните варианти се извъшва на базата на баланса 

между процесите на стесняване на ставната цепка (израз на разрушаване на ставния 

хрущял) и процесите на ремоделиране на субхондралната кост (SB) с разрастване на ОР; 

субхондрална склероза (SB-S) и образуване на субхондрални костни кисти (SB-C) – 

залегнали в основата на OARSI, атласа за дефиниране на НОА[59]. Допълнително се 

използват STPI (Singh Trabecular Pattern  Index) [60] и фенотипизиране, чрез биомаркерите 

за хрущялен, костен и синовиален търновър [81-83].  

Имайки впредвид данните за честотата на морфологичните варианти при НОА 

съобщавани в студиите на Ledingham, J. и сътр. [66-67]; Dougados, М. и сътр. [68], както и 

нашите наблюдения върху българската популация – процентното съотношение: 

нормотрофични (интермедиерни- “I”) / (хипертрофични - “H”) / (атрофични модели- “A”) е 

60% / 30% / 10%.  

Всеки един клинико-рентгенологичен вариант, както бе посочено в обзора, базиран 

на чужди публикувани данни [66-68; 72-74], има вариации в клиничното си представяне 

(напр. различни VAS-сборове за болката), различаващи се с до 35% в минус (“H”-варианти) 

и с до 35% в плюс (“A”-варианти) от средните стойности,  характерни за “I”-вариантите.   

Тези факти, естествено повдигат въпроса – дали липсата на рентгеновия модел и 

фиксираната с него полова дистрибуция на групите са основната причина за вариабълността 

на докладваните резултати?   

Идеята на насоящия докторантски труд е именно изясняване значението на рентгеновия 

модел, като един от основните фактори, определящи клиничното представяне,  есетствената 

и модифицираната от терапевтични намеси еволюция на коксартрозата.   
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I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ЦЕЛ:  Доказване на тезата, че различните рентгенови модели, макар от един и същ 

рентгенов стадий (K/L) имат различно клинично представяне, различна естествена 

еволюция и реагират по различен начин на вътреставните медикаменти – имат различна 

„модифицирана еволюция “. 

 

ЗАДАЧИ:  

1) Проектиране и провеждане на интервенционално, обсервационно  клинично проуч-

ване с подходящ дизайн (размер и хомогенизиране на групите, вътреставни намеси, 

параметри и време на проследяване), съобразно основната цел.  

2) Определяне връзката на рентгеновия модел с клиничните симптоми и демографските 

признаци при пациентите – обсервационно, крос-секционно проучване на входа на 

проследяването – обект –всички пациенти. 

3) Проследяване на „естествената еволюция“ на коксартрозата от различен рентгенов 

стадий и модел за период от 5 години – обсервационно, лонгитудинално, проспектив-

но проучване; обект – контролна група с приложение на физиологичен разтвор.  

4) Проследяване на „модифицираната еволюция“ (под действието на различни вътрес-

тавни терапии) – обсервационно, лонгитудинално, проспективно проучване с пара-

лелни групи; обект – групи: Depo Medrol® (IA-CS); Euflexxa® (MMW-HA); Hyalgan® 

(LMW-HA). 

5) Определяне на безопасността на вътреставните терапии с  IA- NS; IA-HA; IA-CS при 

НОА, на базата на анализ на честотата, вида и разпределението на страничните 

ефекти по терапевтични групи и във времето за проследяване ; обект –  всички групи. 

6) Сравняване на методиките за насочена артроцентеза (УЗ с/у Рентгеново насочване) 

по показателите: акуратност на артроцентезите, продължителност, цена, вредности 

за пациента и оператора и ефекти на използвания контраст върху еволюцията на 

заболяването, обект –специална извадка от 60 -„трудни пациенти“ (виж пациенти и 

методи).  

 

Коментари и обяснения по раздел „Цел и Задачи“ :  

 

1) Задача 1. – „Проектиране и провеждане на интервенционално, обсервационно, клинич-

но проучване с подходящ дизайн“. Включва -2, подзадачи:  

1.1 Създаване на подходящ дизайн (консултации с био-статистици –размер и хомо-

генизация на групите, получаване на одобрение от РЕК,  РЗОК –отдел радиационен 

контрол –за използването на рентгенови и ДХА –методи, ИАЛ –одобрение и регис-

трация). 

1.2 Провеждане на проучването –съобразно одобрения дизайн и срокове с периодич-

ни доклади до РЕК / ИАЛ, за регистрирани АЕ / САЕ и достигнатите етапи. 
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2) Задача 2. „Определяне на връзките между клиничните (WP; WOMAC; L.I.; PtGA; DD), 

рентгеновите (K/Lgrade; JSW; JSN) и демографските (пол, възраст, ИТМ) показатели“ –

обект: крос-секционно проучване на входа на проследяването. Дава отговор на въпроса 

- „Кои показатели да залегнат в хомогенизацията на групите за получаване на реални 

резултати на входа и изхода“?  

3) Задача 3. – Най близка до „естествената еволюция“ е рентгеновата прогресия на кон-

тролната група пациенти, лекувани единствено с приложение на физиологичен разтвор 

и аналгетици. Проследяването на нейното клинично представяне и рентгенова прогре-

сия дава отговор на въпроса: „Имат ли различните варианти на един и същи рентгенов 

стадий, различно клинично представяне и различна рентгенова прогресия–във вре-

мето“?  Положителен отговор на този въпрос, както и на предходния (задача 2.), би 

променил за в бъдеще дизайните на проучванията при НОА. 

4) Задача 4. – „Проследяване на модифицираното от вътреставни терапии клинично пред-

ставяне и рентгенова прогресия във времето“ –обект: терапевтични групи с IA-CS; IA-

LMWHA; IA-HMWHA. Задачата, дава отговор на въпроса: „Има ли разлики в 

клиничното представяне и рентгеновата прогресия м/у вариантите на един стадий, при 

използване на различни лекарства“? Който въпрос – е стъпка към решението:  – „Коя е 

най-добрата вътреставна терапия, при конкретния рентгенов стадии, модел и пациент“?  

5) Задача 5 (безопасност на вътреставните терапии) и Задача 6 (сравняване на методиките 

за насочена артроцентеза) – сравняват безопасността на единичните и повторни курсове 

с IA-CS / IA-HA при НОА и определят избора между методиките за насочена 

артроцентеза –УЗ / рентгеново насочване. 

 

II. ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ    

                                                                                                

Разделът  представя решението на задача 1 с две подточки – проектиране и провеждане на 

интервенционално, обсервационно проучване с паралелни групи пациенти. 

1. ПАЦИЕНТИ 

 

1.1. Изчисляване големината на групите: 

Доказването на разлики в клиничните и рентгенови параметри между морфологичните 

варианти (3-на брой) и терапевтичните групи (4-на брой) е сравняване на 2  стойности при 

4  групи. Затова, големината на групите бе изчислена с формулата [241]: n = 2σ2 {[ζ1-α/2 + 

ζ1-β] /Δ}2, където σ = SD (вариациите) на изходния показател за сравняване, Δ/d –

търсената/подозирана разлика. Използването на горната формула бе съобразено със 

следните факти: 

Ниво на значимост (level of significance –α) и мощност (power 1-β). Нулевата 

хипотеза (H0) – липсват разлики между морфологичните варианти / терапевтичните групите 

и Алтернативната хипотеза (H1) – съществуват разлики между тях, се обработват с  изчис-

ляване на „p-value”. За приемане на H0, е използван критерият „p-value” >0.05 (вероятността 

да се допусне грешка от първи род е <5%), а за приемане на H1 е използван критерият „p-
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value” <0.05 (вероятността за правилно решение >95%). Тоест, при нас: α -( Type I of error / 

level of  significance ) = “p”-value = 0.05 (5%); β (Type II error) = 0.20 (20%); съответно моща, 

Power [1-β] = 80%.  

Стойностите на персентилите за нормално разпределение Zα (ζ1-α/2) и Z[1-β] 

(ζ1-β), за сравняване на 2 величини при 2 и повече групи сa взеи от таблица 20 (зелено), или 

се изчисляват при други желани стойности на α; β – от таблица 20 (черно) [241]. За α = 0.05 

и β-power 80 %, стойностите от таблица 20 (зелено) са  – 1.96 и 0.84.     

Таблици 20.  Големина на групите, като функция на мощта (1-β) и нивото на значимост –α. 

 
 

 
Съображения във връзка с използваните статистически тестове - при нас, 

имаме сравнения на 2-стойности при 4-групи, което налага използване на 3-df статис-

тически тестове – таблица 21 [241]. В нашия случай (α = 0.05 и β-power 80 %), коефициентът 

от таблицата е 1.00.  

Таблица 21. Големина на групите, като функция на броя групи и вида използвани статисти-

чески тестове [241]. 

 
 

Съображения във връзка с броя междинни анализи (interim analysis) – таблица 22. 

При нас имаме: Power 80%; α = 0.05 и 1-междинен анализ, т.е. – коефициентът  е 1.01.  

Таблица 22. Големина на групите, като функция на броя междинни анализи [241]. 
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Съображения във връзка с вероятната загуба на пациенти – на базата на опита 

на главния изследовател (Г.И.) в подбни студии, бе заложена „drop out“- честота – 2%, 

годишна загуба от терапевтичните групи, спрямо 1% годишна загуба от контролната група, 

съответно = 10% и 5% загуби за 5-годишно проследяване – таблица 23 [241]. В нашия 

случай коефициентът бе 1.38. 

Таблица 23: Големина на групите, като функция на пациентския къмплаянс и честотата на 

отпадащи пациенти от терапевтичните и контролната група [241]. 

 
 

Съображения във връзка с SD –при нас, максималната хомогенизация на групите, 

рефлектира в максимално SD = 1.7, за входящите стойности на сравняваните параметри 

(таблица 56 –средни стойности на клиничните и образни параметри).  

Съображения във връзка с Δ/d – минимални, клинично-важни различия (MCID), в 

нашия случай – съвпадат с MCII (low baseline score tertiles – 2.6; 4.3; 7.6.), на Tubach и сътр. 

[98], от които е избрана стойността 2.6 (изискваща най-големи групи).   

  

Крайни изчисления :  n=2(Zα + Z[1-β])2 x SD2/d2 / Zα = 1.96; Z[1-β] = 0.84; SD = 1.7; d = 2.6 

2 x (1.96+0.84)2 x 1.72/2.62 = 15.68 x 0.43 = 6.7. Получената стойност (6.7) се умножава х 

коефициентите от таблица-21 (1.00), таблица 22 (1.01) и таблица 23 (1.38), при което полу-

чаваме N1 = n (6.7) x 1.4 = 9.4 (10).  

Тоест, необходимата големина на групите е 10 пациента, за получаване на резултати с  

level of significance α = 5% и Power of significance = (1-β) = 0.8, очаквани загуби на пациенти 

2% -годишно и работа с 4 -групи. 
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Селектирана бе кохорта от 440 амбулаторни пациенти – от преминалите през консул-

тативните кабинети по Ревматология и Ортопедия на УМБАЛ „Пълмед “– Пловдив паци-

енти за периода ІХ.2012 – ІІ.2014г. Изследването е проведено през периода IІІ.2014 – 

V.2019г. Всеки пациент е подписал одобрена от локалния етичен комитет на УМБАЛ 

„Пълмед “– Пловдив форма на Информирано съгласие. Всички процедури са извършени в 

съответствие с декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация.   

1.2. Включващи и изключващи  критерии за пациентската група 

1.2.1. Включващи критерии:  първична, едностранна, симптоматична (входяща оценка 

на болката при движение с VAS≥39/100mm.; WOMAC-A≥6/20; Lequesne index≥6), 

рентгенологично потвърдена (рентгенов стадий II и III според Kellgren-Lawrence 

класификацията), коксартроза, подписано информирано съгласие (приложение 1). 

1.2.2. Изключващи критерии: 

✓ Вторична НОА – информация от прегледите и предходните графии за DDH; FAI; 

посттравматична НОА; вторична НОА при възпалителни ставни заболявания; 

ендокринни и обменни заболявания (Sharko; Padget). 

✓ Значими отклонения в осите на натоварване на долните крайници тип „варус-валгус“. 

✓ Присъствие на белези на RPHOA при атрофичните модели (субхондрален колапс или 

микрофрактури, субхондрални кисти във феморалната глава, STPI≥5). 

✓ Присъствие на синовиит/излив дефиниран като дистанция шийка/капсула ≥7mm. или 

разлики в дистанциите R/L>2mm., на УЗ изседване при скрининга [237,244]. 

✓ Вътреставни терапии до момента за таргетната става, терапия със сулфатирани захари, 

диацерин, ХК, биоколаген, осапуняеми екстракти на соя и авокадо за период от ≤ 6 

месеца. 

✓ 60 години ≤ възраст ≤ 70 години. 

✓ Значими вариации в телесното тегло 21 ≤ BMI(kg/cm2) ≤ 28 

✓ Лошо контролирана АХ, ЗД, дистиреоидизъм и други общи заболявания (ХИБС, МСБ). 

✓ Системна антикоагулантна терапия или комбинирана антиагрегантна терапия (кло-

пидогрел + аспирин), включително с новите, директни инхибитори на Ха -rivaroxaban; 

аpixaban; dabigratan, особенно в комбинации с АСС. 

✓ Други –алергия към птичи протеини, локални инфекции или кожни лезии в зоните на 

инжектиране. 

Лимитациите в дизайна за ИТМ и възраст –са въведени с цел, максимална хомогенизация 

на групите (ефект върху необходимия sample size), минимизиране въздействието на факто-

рите (ИТМ, възраст), върху прогресията на НОА, максимално изключване присъствието на 

вторични НОА (mild /moderate, development dysplasia of the hip), високата честота на 

първичната НОА в популацията 60-70г и съобразно данните за средната продължителност 

на живота на мъжете и жените у нас (шансът да завършат 5 годишното проследяване). При 

селекцията, са търсени пациенти с минимална продължителност на болестта (Disease 

Duration –DD) от съответния рентгенов стадий и модел с цел –максимално (по време) 

проследяване на естествената (група -NS) и модифицираната (групи: IA-CS; IA-HA) 

eволюции на заболяването. Позиционирането на втория курс на М5, е с цел –кумулация в 

ефектите на вътреставните терапии, поради наличен остатъчен ефект в точката М5, при 88% 

от пациентите (без групи NS –K/L-II/III”A”), за съжаление, за сметка на загубата на важната 
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точка М6 (W26) –необходима при сравненията с външни студии. Тези особености на 

дизайна са базирани на данни на главния изследовател за продължителност на еволюциите 

и ефектите при различните стадии и модели от предишни, подобни студии [246]. 

1.3. Дизайн на проучването 

Кохортата от 440 пациента бе разделена в 2 групи: (1)- студия без контраст от 220 пациенти, 

при които артроцентезите се извършваха с УЗ-насочване, (2)-студия с контраст от 220 

пациенти, при които артроцентезите бяха с рентгеново насочване с използване на 1ml. йод-

съдържащ контраст (Ultravist ®-370). Това разделение бе извършено в зависимост от зада-

чите на проучването, както и поради първични данни за интерференция на йод-съдър-

жащите контрасти с проследяваните клинични показатели (подобно на ефектите на NS) и 

рентгенографската прогресия (влошаване, особенно при често приложение и продължител-

но проследяване) [140]. Допълнително всяка от двете групи бе разпределена в 4  подгрупи 

по рентгенов стадий, модел и използвано лекарство както следва: 

І група (контролна) – 120 /60(1)/60(2) пациента (30/30 – KLІІ и 30/30 – KLІІІ рентгенов 

стадий ), лекувани само с аналгетици – парацетамол в доза от 500 до 2000mg/24 часа в 

зависимост от нуждата на пациента и вътреставно приложение на физиологичен разтвор 

(2ml.) – студио (1) и/или контраст (Ultravist ®-370-1ml.+1ml. физ. р-р.) – студио (2) – 2 курса 

х1 апликация през 5 месеца. Контролната група бе използвана за оценка на плацебо ефекта 

и нежеланите ефекти на вътреставните манипулации, оценка на естествената еволюция на 

коксартрозата от различен рентгенов стадий и модел, както и за влиянието на йод- 

съдържащите контарсти (контроли без контраст vs. контроли с контраст) върху естествената 

еволюция на НОА. 

ІІ група (LMW-HA) –120: 60(1) / 60(2) пациента (30/30 - ІІ и 30/30 – ІІІ рентгенов стадий) 

– лекувани с ХК с ниска молекулна маса (Hyalgan®-2ml/20mg; 0.5-0.75MDa), вътре-ставно 

-2 курса х 5 ежеседмични апликации под ултразвуков / рентгенов контрол, през 5  месеца и 

аналгетици – парацетамол 500 до 2000mg./24 часа. Тази група бе използвана за оценка 

ефекта на LMW-HA, върху болката / функционалния клас и рентгеновата прогресия на 

различните рентгенови модели НОА от ІІ и ІІІ рентгенов стадий.  

ІІІ група (HMW-HA) – 120: 60(1) / 60(2) пациентa  (30/30 - ІІ и 30/30 – ІІІ рентгенов стадий) 

– лекувани с НА с висока ММ (Euflexxa®-2ml/20mg; 2.4-3.6MDa) вътреставно - 2 курса х 3 

ежеседмични апликации, през 5 месеца под ултразвуков / рентгенов контрол и аналгетици – 

парацетамол 500 до 2000mg./24 часа – група за оценка на ефекта на HMW-HA. Използвана 

бе Euflexxa® – НА с висока ММ,  без стабилизация с кръстосани връзки, поради факта, че 

за оценка / сравнение бе избран ефектът  на различните ММ, а не периодът  на задържане 

на НА в ставата. 

 

ІV група (IA-CS) – 80: 40(1) / 40(2) пациента (20/20 - ІІ и 20/20 – ІІІ рентгенов стадий) – 

лекувани с вътреставно приложение на Depo Medrol® 40mg/ml. -2ml/80mg pro dose – 2 курса 

х 1 апликация през 5 месеца под ултразвуков / рентгенов контрол. Групата е използана за 

оценка ефектите на IA-CS върху болката / функционалния клас и рентгеновата прогресия на 

различните модели НОА от ІІ и ІІІ рентгенов стадий.  
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За оценка влиянието на рентгеновия модел (междинен-I, атрофичен-A, хипер-трофичен-H), 

върху клиничното представяне и еволюцията на болестта, всеки рентгенов стадий от 

терапевтичните групи, при рандомизирането бе разпределен със съотношение 10-10-10 

между пациентите с различни рентгенови модели. Група ІV (КС), поради световни данни за 

негативен ефект на IA-CS при атрофичните форми, беше  без атрофични модели. Дизайнът  

с разпределението на пациентите е показан на фигура 25-a. 

 

Преди рандомизацията бяха определени средните дневни дози на използвания  в проучване-

то като rescue medication аналгетик (парацетамол) за отделните групи на базата на 1- 

седмично проследяване по време на скрининга с washout период ≥ 5 полуживота на предиш-

но използваните аналгетици или НСПВС (максимум 7 дни). 

Фигура 25-a –дизайн на студио (1) -без контраст и (2) -с контраст. 

1.4. Рандомизация и заслепяване 

Рандомизацията (restricted-block randomization)  бе осъществена чрез компютърно 

генериране  на рандомизационните групи, изтегляни (на случаен принцип) от блокове с 

пациентски кодови абревиатури. Фигура 25-b илюстрира блоковата рандомизация, 

използвана от нас. 

Всеки един от изходните блокове (1 - 6) се състои от хомогенна по отношение на рентгенов 

стадий и модел и максимално сходни по възраст, ИТМ, входящи VAS, WOMAC, L.I. и PtGA 

група пациенти, въведени с кодови абревиатури (ДПИ = Димитър Попов Игнатов).  От тези 

блокове с помоща на компютър с генератор, базиран на случайния принцип са получени 

рандомизационните групи с кодови рандомизационни номера за двете студии (1) и (2). 

Всяка рандомизационна група има общ код, напр. Co = контролна група; Hy = Hyalgan; Eu 

= Euflexxa; DM = Depo Medrol и номера: от 1-10 за хипертрофичните модели от II клас; 11-

20 за интермедиерните модели от II клас; 21-30 за атрофичните модели II клас; 31-40 за 

хипертрофичните модели от III клас; 41-50 за интермедиерните модели от III клас и 51-60 

за атрофичните модели от III клас по K/L класификацията. Пример (1) Co1-33/ = пациент от 
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студио 1 (без контраст), група –контроли с физиологичен разтвор, 33- хипертрофичен модел 

от III K/L стадий. 

Фигура 25-b: Restricted-block randomization схема,  използвана  в проучването 

 

Заслепяване :  

Ревматолога извършващ артроцентезите (Л.С.), бе заслепен за рандомизационната група, 

УЗ и X-Ray –проследяване и не учавстваше в снемането на клиничните показатели. 

Използваното лекарство се подаваше от болничния фармацевт –предварително поставено 

във втора спинцовка с еднакъв вид за всички групи –фигура 25-с. Болничен фармацевт –

знае рандомизационния номер (подава лекарствата), но е заслепен за резултатите от 

клиничните и образни изследвания и не знае кой рандомизационен номер, на коя личност 

съответства. Ревматолозите извършващи клиничното проследяване, бяха заслепени за 

рандомизационната група (лекарство), манипулациите и резултатите от рентгеновото 

проследяване. Рентгенолозите –бяха заслепени за рандомизационната група и резултатите 

от клиничното проследяване. Главен монитор и помощник (немедицински лица) – 
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отговаряха за контакта с пациента (извикване за визити), имаха ключа -кой рандомизаци-

онен номер на коя личност съответства. 

 

 

Фигура 25-c. Устройството „втора спринцовка “в която фармацевтът поставя реалната 

За статистическата обработка в подкрепа на основната идея на докторантската теза – 

“различните костни модели от един и същ рентгенов стадий, имат различно клинично 

представяне, различна естествена еволюция и реагират по различен начин на вътреставните 

медикаменти” е използвана кохортата пациенти с УЗ- контрол на вътреставните манипула-

ции – студио (1), без контраст.   

Сравненията  студио (1) vs. студио (2), имащи за цел да докажат негативното влияние на 

вътреставните контрасти върху рентгеновата прогресия на НОА и механизма на това 

влияние и включващи освен изброените в раздела „пациенти и методи“ и DXA-

проследяване (dual hip -advanced hip assessment –Lunar Prodigy Primo -en CORE, version17), 

както и анализите на хистологични резултати от алопластиките, са обект на друг теза и труд. 

 

2. Методи 
 

2.1.Клинични методи 

 

2.1.1. Оценка на болката при движение (walking pain –WP): 

 

Оценка с визуална аналогова скала (VAS – приложение 2) – хоризонтална линия с дъл-жина 

100 mm. Лявата страна на линията (начало) е маркирано с 0 –„без болка“, а дясната страна 

(край) със 100 – „най-силна болка“ [96]. На тази линия, пациентите отбелязват с вертикална 
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черта собственото си възприятие за болката при движение в настоящия момент. Резултатът 

се определя и документира в милиметри, за отстоянието на пациентската отметка от нулата. 

 

2.1.2. Оценка на функционалната способност (function –F): 

 

✓ Алгофункционален индекс на Lequesne (L.I. – приложение 3) – болест-специфичен, 

съставен въпросник, сумиращ директно симптомите и функционалния дефицит, без 

възможност за отделна оценка и сравняване на симптомите. Попълва се от пациента, 

резултатът е от 0 до 24 точки, както стойности 4-6 съответстват на лека болест / 

функционален дефицит; 6-12 -умерено заболяване / функционален дефицит; 12-15 –

тежка болест / функционален дефицит, а стойности ≥ 16 са при нас индикация за 

ендопротезиране. 

✓ WOMAC (приложение 4) – болесто-специфичен, съставен въпросник, попълван от 

пациента, даващ информация за болестната активност, оценявайки основните клинични 

симптоми. Въпросникът има 3 подкатегории – за болка (WOMAC-A:0-20 точки); 

скованост (WOMAC-B: 0-8 точки) и физическа функция (WOMAC-C: 0-68 точки), които 

могат в последствие да бъдат агрегирани в сборна оценка (WOMAC-T: 0-96). 

 

2.1.3. Оценка на качеството на живот и степента на инвалидизация (PTGA): 

 

✓ HAQ-DI (приложение 5) – болесто-неспецифичен (генеричен) въпросник, попълван от 

пациента; отговорите се отбелязват на 4-степенна, Likert-тип скала, варираща от 0 – „без 

затруднения”, до 3 – „навъзможно да го направя”. По-високите стойности на индекса са 

свързани с по-висока степен на инвалидизация: 0-1 –леки затруднения/ инвалидизация; 

1-2 –умерени затруднения / инвалидизация; 2-3 –тежки затруднения / инвалидизация. 

✓ PtGA (приложение 6) – обща оценка на пациента за болестната активност и ефекта от 

лечението. Използвана е VAS–Likerts’ версия на класическата 100mm–скала (50 точки; 

1 точка = 2mm). Стойностите в ляво (начало) 0 – идикират добро състояние / подоб-

рение, докато стойностите в дясно индикират влошаване. 

 

2.1.4. Оценка  на отговора към терапевтичните намеси: 

✓ MCII – (Минимално, клинично значимо подобрение) – отразява най-малката промяна в 

клиничните показатели, свързана със сигнификантна промяна в симптомите на пациен-

та. Зависи от нивата на изследваните показатели (при нас – VAS; WOMAC; L.I.; PtGA) 

– преди интервенцията, като при по-ниски нива, MCII е по-малко като абсолютна стой-

ност и обратно, при по-високи изходни стойности – MCII е по-голямо. В зависимост от 

това, дали са постигнали или не MCII в резултат на намесите, пациентите се делят на 

отговорили (responders) или неотговорили (non-responders). Използваните в докторан-

тския труд стойности са базирани на утвърдените от Tubach, F. и сътр.[98] за КОА/НОА 

– таблици 24-25. 

 

Таблица 24: MCII – в зависимост от локализацията на ОА, според Tubach и сътр. [98] 
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Таблица 25: MCII в зависимост от изходните нива на проследяваните показатели 

 

При нас използвани бяха стойностите за „Low baseline score tertiles“, поради ниски изходни 

стойности на третиците (болка, функция, пациентска оценка – таблица 56, резултати).  

2.1.5. OMERACT-OARSI -критерии  

За да се отчете отговор към терапията е необходима относителна и абсолютна промяна 

спрямо изходните стойности на показателите – третиците (болка, функция, PtGA), 

фигура -26. Критериите, бяха използвани в лонгитудиналното 5-годишно проследяване 

на терапевтичните групи – виж Резултати и обсъждане. 
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Фигура 26. OMERACT-OARSI- критерии за терапевтичен отговор; Pham T.и сътр. [97]. 

 

2.2.Образни методи:   

 

2.2.1. Ултразвуково (УЗ) изследване и УЗ-насочени артроцентези:  

 

УЗ изследване (скрининг и последващи визити)  бе извършвано  от сертифициран рев-

матолог с опит (Л.С.)  на Esaote-MyLab-6  с конвексна сонда 3.5-12MHz. Оценявани бяха: 

a) наличие на излив (JE) – Gray-Scale: дистанция капсула/шийка ≥ 7mm. или разлики в 

дистанциите на двете (R/L) –  HJ ≥2.0mm.[237,244].  

b) костен контур – глава/шийка на бедрената кост, присъствие на бурсити в съседство. 

УЗ-насочени артроцентези – всички артроцентези (1160) под УЗ контрол, бяха извършени 

от сертифициран ревматолог с опит в методиката (Л.С.).   

 
Фигура. 27-a.  Модел на артроцентезата.        Фигура. 27-b.  Реална обстановка.   
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Фигура 27-c. Нормален образ при преден     Фигура 27-d. Визуален контрол над хода -

надлъжен скен.                                                 на иглата, по време на артроцентеза под УЗ.   

Пациентът е легнал по гръб, анатомичните костни ориентири предварително се маркират, 

както и проекцията на съдовия сноп /палпация, Collor Doppler/. Предварително се извършва 

ултразвуково сканиране – преден надлъжен скен с конвексен трансдюсер 3.5-12MHz,  

позициониран с дългата си ос успоредно на оста на бедрената шийка /фиг. 27-a/b/ с 

получаване на типичен образ /фиг. 27-c/ с индивидуални вариации на контура на бедрената 

глава и шийка,  в зависимост от тежестта на коксартрозата. След определяне положението 

на трансдюсера при конкретния пациент се маркира и мястото за пукцията –  използва се 

преден, сагитален достъп – на около 2cm. от долния край на трансдюсера. Иглата за 

артроцентеза е с размер –20 (9.0 cm), в нашия случай, зелен или оранжев абокат. Дезинфек-

цира се оперативното поле и при спазване на условието – без допир до трансдюсера, иглата 

се въвежда с посока  нагоре, медиално и в дълбочина, успоредно на шийката на бедрената 

кост и надлъжната ос на трансдюсера. Веднага след попадане на върха на иглата под ултра-

звуковия сноп, пункцията става визуално контролирана /фиг. 27-d/, с проследяване хода на 

иглата и правилното й позициониране – върхът да докосне прехода глава – шийка. Потвър-

ждението за правилно интраартикуларно позициониране на иглата се постига с въвеждане 

на обем ≥ 2.0ml. (лекарство, NS, въздух) – фигура  25, с получаването на характерния образ 

на издуване на капсулата (нормалният й ход е конвексен,  успореден на контура на бедрена-

та шийка, а след въвеждане на обем -2.0ml, става конкавен). Следва въвеждане на лечебното 

вещество. На пациента се осигурява 30 минути покой на легло / наблюдение с локално 

приложение на студ – леден пакет, над зоната на манипулацията. При нас артроцентезите 

бяха  без биопсичен гид (free-hand technique).  

 

2.2.2. Рентгеново изследване и артроцентези с Rö-насочване  

 

Методиката на рентгеново насочените артроцентези е демонстрирана на фигури 28-31. 

Използван е рентгеновия апарат за графични и скопични изследвания на УМБАЛ 

”Пълмед”– „AXIOM Iconos R 200”(125kV; 650mA), рентгенолог (М.С.). Пациентът е легнал 

по гръб, анатомичните костни ориентири предварително се маркират, както и проекцията 

на съдовия сноп. Използван е латерален достъп –на около 2,0-2,5cm. над горния ръб на 

големия трохантер. 
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Фигури: 28-a/b. Позиция на пациента и приблизителна позиция на оператора (минимално 

допустимо разстояние от изоцентъра 0.6m.; защитно облекло: оловна престилка 0.5mm. Pb-

еквивалент, оловна яка 0.5mm. Pb-екв., защитни очила 0.75 mm Pb-екв., оловно стъкло на 

ниво глава 0.5mm. Pb-екв.). Операционното поле се дезинфекцира.  

       
Фигури 29-a.                                                 Фигура 29-b. 

Иглата за артроцентеза с дължина 8-10cm. (в нашия случай – зелен абокат) се въвежда с 

посока медиално и с наклон на около 30 градуса надолу –визуално контролирано на монито-

ра пред оператора, като целта е върхът да докосне прехода глава-шийка – фигури 29-a/b; 30. 

 
Фигура 30. „Правилно позициониране на иглата“ и Фигура 31. Повтърждаване на 

„правилното позициониране“ на иглата с „наличие на депо от контраст вътреставно“ 
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Следва потвърждаване на правилното, инраартикуларно позициониране на иглата с въвеж-

дане на 1.0ml., йод съдържащ контраст за венозно приложение (в нашия случай Ultravist® 

370 -Bayer) с получаване на характерния образ на обливане на шийката от контраста –

фигура -31. Следва въвеждане на лечебното вещество. На пациента се осигурява покой на 

легло и наблюдение –30 минути + локално приложение на студ /леден пакет/ над зоната на 

манипулацията. 

Потвърждаването на правилното позициониране на иглата с вътреартикуларно депо от 

контраст е важно, защото и при нас (фигури  35a/b/c)  и в студията на Diracoglu и сътр.-

2009г. [113], средно 27% от рентгенологично потвърдени „правилни “позиционирания на 

иглата с допир до прехода глава-шийка, се оказват след контрастиране екстаартикуларни 

попадения с необходимост от редирекция на иглата. 

1.  Рентгеново изследване – скриниг и на всеки 12 месеца  бе извървано на рентгеновия 

апарат за графични и скопични изследвания на УМБАЛ ”Пълмед” – „AXIOM Iconos R 

200”(125kV; 650mA) от рентгенолог (М.С.). Всички графии са изпълнени в право 

положение с натоварване (weight bearing),  фасова (anterior-posterior) проекция, при лека 

вътрешна ротация на стъпалата 15-20◦, осигурявана с „V“ -образна степенка, на разстоя-

ние 100 сm. от източника, с перпендикулярен лъч, фокусиран 4 cm. над симфизата. Двете 

тазобедрени стави задължително са обхващани на всяка снимка с размери на плаката 

30х40cm. (14x17 inch) и отбелязване на лъчевата експозиция (дистанция, бленда, мили-

волти, милиампери) в легендата на всяка графия. Рентгенографиите бяха извършени от 

рентгенов лаборант с опит и анализирани от ренгенолог по отношение на: рентгенов 

стадий на коксартрозата (съобразно К/L класификацията), тип костна реакция, спрямо 

загубата на хрущял (атрофичен, интермедиерен, хипертрофичен модел), ширина на 

ставното пространство (JSW). Измерването на ширината на ставното пространство за 

всяка става бе мануално със софтуер за измерване на дистанции на дигитализирани 

рентгенови образи в 3 точки – суперолатерално, апикално и суперомедиално и бе извър-

швано от рентгенолог. За статистическа обработка бе използвана средната стойност от 

трите дистанции (mean joint space width – mJSW), според препоръките на Консенсусната 

група от Барселона 2004г. – фигура 16-a/b [61] – Обзор-II част. 

2. DXA: dual hip – “advanced hip assessment, software” са извършени на апарат “Lunar Prodi-

gy Primo -en CORE, version 17”, за всеки пациент от двете студии (440), за двете ТБС 

(таргетна/не-таргетна) на входа и всеки 12 месеца. Подробното описание на методиката, 

резултатите и сравненията между двете студий (1) vs. (2) са обект на друга теза и труд. 

3. Хистологични изследвания (образци от тъкани получени при алопластиките на 

пациенти от двете студии):  Извършени бяха 180 алопластики: студио (1) -70; студио (2) 

-110, от тях достъпни бяха образци от 170 алопластики (130-извършени при нас, 20 –

МБАЛ “Здраве“ – Пазарджик, 20 -УМБАЛ „София Мед“ – София). Образци от 10 

външни алопластики (6 –УМБАЛ“Каспела“; 4 –УМБАЛ „Св. Каридад“), не ни бяха 

предоставени. Анализите и сравненията на хистологичните резултати, резултатите от 

DXA-проследяването, както и сравненията студио (1) vs. студио (2), са обект на друга 

теза – „Влияние на йод-съдържащите контрасти използвани при артроцентезите с 

рентгеново насочване върху прогресията на коксартрозата“, и няма да бъдат  

дискутирани в настоящия труд. 
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2.2.3. Сравнително изследване  на „слепите“, УЗ- и Rö-насочените  артроцентези – 

методика на проучването 

2.2.2.1. Пациенти и стави:  

Целта  на изследването е да се определи  акуратността на артроцентезите, затова е изпозвана  

отделна група „трудни“ пациенти – 60 с двустранна, симптоматична (VAS>40/100mm; L.I. 

>6), рентгенологично потвърдена (K/L-II-IV) HOA. Пациентите бяха селектирани по време 

на скрининга за студии (1) и (2), подписали същата бланка ИС, но НОА тук е двустранна, 

включваща и K/L-IV, пациенти – нарочно подбрани с висок 32≤ BMI <36, висок честота на 

присъствие и градуси на флексоаддукторните контрактури. Пациентите са лекувани по 

протокола за виско-суплементация (VS) с HMW-HA-Euflexxa® x 3 ежеседмични инжекции 

и не са включени в статистическата обработка на студио (1) и (2).   

С тази група от 60 пациенти (120-HJ), oбщият брой на пациентите [студио (1) -220 + студио 

(2) -220], достигна  500 пациента.  

Разпределението на физическите лица (60) и ставите (HJ-120) при отделните рентгенови 

стадии е показано на таблица 26. Всички пациентите са с двустранна коксартроза, като: 34 

пациента са със съчетание на ІІ и ІІІ Rö-стадии, 18  са със съчетание на II и IV Rö-стадий и 

8 – със съчетание на IІІ и ІV Rö-стадии. По този начин, броят на лекуваните HJ с различен 

Rö-стадий е както следва: K/L II = 34+18=52; K/L ІII =34+8=42; K/L IV = 18+8=26.  

При всеки пациент, освен рентгеновия стадий на коксартрозата са отчитани индексът на 

телесната маса – BMI kg/m2 и наличието на флексоаддукторни контрактури (FAC) -градуси. 

На базата на публикуван чужд [110, 113] и собствен [111, 244] опит, за влиянието на BMI в 

акуратността на слепите и насочените с УЗ и рентген артроцентези, пациентите бяха 

разделени на 2 групи: А -(BMI < 32 – липса на интерференция с акуратността), В -(BMI ≥32, 

с доказана интерференция с акуратността).  

С BMI ≥32 бяха 9/60 пациенти (15%): 3/34 (11%) от пациентите с K/L степен II-III; 3/18 

(16.7%) от пациентите с K/L степен II-IV и 3/8 (37.5%) от пациентите с K/L степен III-IV. 

Най високата стойност на BMI бе 35.6 kg/m2.   

FAC – присъстваха в 100% от болните с K/L-IV; 67% от болните с K/L-III и 100% от съчета-

нията K/L-III/IV и II/IV; тоест FAC имахме при 26 артроцентези на K/L-IV стави и 28/42 -

67% от артроцентезите на K/L-III стави или при 54/120 стави и 162/360 (45%) от артроцен-

тезите.   

Таблица 26. Пациенти и стави на фона на BMI и FAC в   изследването за   акуратност на 

артроцентезите 

Показатели : K/L - II/III  K/L - II/IV K/L - III/IV Общ брой  

Пациенти  34 18 8 60 

Стави  34 + 18 = 52 34 + 8 = 42 8 + 18 = 26 120 

FAC: болни/стави 
FAC: градуси 

10/34 (29.4%) 
10◦±2◦ 

18-100% 
18◦±2◦ 

26-100% 
28◦±2◦ 

54/60 болни 
 

 BMI kg/m2≥32 3/34 (11%) 3/18 (16.7%) 3/8 (37.5%) 9/60 (15%) 

2.2.2.2. Методика на изследването за акуратност на артроцентезите:  атртоцентезите 

бяха извършени в рентгеновото отделение на УМБАЛ „Пълмед“, като до рентгеновия 

апарат– „AXIOM Iconos R 200” (125kV; 650mA), бе позициониран УЗ апарата Esaote-

MyLab-6 с конвексна сонда 3.5-12MHz. Позицията и подготовката (екраниращо облекло)  
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на пациента и оператора са както при рентгеново насочените артроцентези (фиг.28-29). 

Маркират се анатомичните костни ориентири и проекцията на съдово -нервния сноп 

(палпация) –-фигури 32-34. Използван е латерален достъп, на около 2,0cm. над горния ръб 

на големия трохантер, като иглата за артроцентеза с дължина 8-10cm. (зелен абокат / 

спинална игла), се въвежда с посока медиално и с наклон на около 30 градуса надолу – целта 

отново е върхът да докосне прехода глава-шийка. След  допира до костта, иглата леко се 

връща и се аспирира; при наличие на SF - той се евакуира (фиг. 34), а при отсъствието му – 

директно се инжектира 1.0ml. контраст за верифициране на позицията на иглата интра / 

екстра артикуларно. 

   
Фигура  32. Маркиране          Фигура 33. Рентгенов образ         Фигура 34. Аспирация   

При екстраартикуларно депо (фигура 35-a/b/c), под скопичен контрол иглата бе редикти-

рана –до попадение в ставата с типичния образ,  в зависимост от морфологичните промени 

– фигури 36 a/b/c  – 37 a/b/c.   

   
Фигура 35-a/b/c. Екстаартикуларно депо контраст, въпреки „правилното позициониране“ 

    
Фигури 36 –a/b/c 
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Фигура 36-d/e/f. Характерни образи на интраартикуларното депо контраст, в зависимост от 

ставната морфология 

Втората артроцентеза (АЦ), по протокол, бе извършена след 7 дни.  Пациентът  и 

операторът  са със същата подготовка (екраниращо облекло). АЦ е извършена под УЗ-

контрол с инжектиране на 0.5-1.0 ml. контраст и верифициране на попадението с рентгено-

графия. При екстраартикуларно депо, иглата отново бе редиректирана под скопичен 

контрол до вътреставно попадение. Третата АЦ – след още 7 дни  е класическа –под Rö-

контрол. Като успешни АЦ са приети тези, при които Rö-контрол е верифицирал правилно 

позициониране на иглата и наличие на депо от контраст интраартикуларно.  Всички 

артроцентези с наличие на депо от контраст екстраартикуларно, независимо от привидно 

правилното позициониране на иглата са отчетени като неуспешни. Преценката успешни / 

неуспешни артроцентези се извършваше от рентгенолог (М.С.). По този начин имаме 

сравнение между акуратността на 120 „слепи “АЦ, срещу 120 с УЗ -насочване и 120 с Rö-

насочване. Всички АЦ: „на-сляпо“, под УЗ-контрол, рентгенов контрол и редирекцийте под 

скопичен контрол, бяха извършени от ревматолог (Л.С.), а верифицирането и докумен-

тирането на попадението –от рентгенолог (М.С.). 

 

 

3. Проследяване на пациентите 
3.1. Схема на проследяването – месеци, визити, оценявани показатели 

3.1.1. Клинично проследяване 

Клиничното проследяване на групите включва входящи и последващи през първата година 

ежемесечни прегледи с оценка на болката при движение –VAS 100mm, снемане на 

стойностите на PtGA, WOMAC и Lequesne индексите, ROM-IR, анамнеза за нежелани 

реакции и проследяване на консумацията на парацетамол (брой таблетки от 500mg). През 

втората и последващите години, проследяването бе на 3 месеца. 

3.1.2. Рентгеново и УЗ -проследяване  

Рентгеновото проследяване – контролни графии в право положение с натоварване и 

измерване на JSW/JSN, се извършваше  на 12 месеца. DXA- скенове –„dual hip” с „advanced 

hip assessment”, се извършваха на 12 месеца. УЗ- проследяването, след М5 също бе на 12 

месеца или –при индикации. 

3.1.3. Схема на проследяването –процедурите при визити са представени на таблица 27. 
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Таблица 27. Студио (1) – проследяване на пациентите (параметри / визити / месеци). 

 

Визита/ 
Месец 

Анамнеза 
AEs; Resq. 

Medication 
intake 

Статус 
ROM- 

IR 

VAS WOMAC Lequesne 
Index 

PtGA HAQ-
DI 

US 
Assessment 

X-Ray 
assessment 

DXA- 
“advanced 
hip 
assessement” 

Хистоло-
гия 

V0/M0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

V1/M1 √ √ √ √ √ √ √     

V2/M2 √ √ √ √ √ √ √     

V3/M3 √ √ √ √ √ √ √     

V4/M4 √ √ √ √ √ √ √     

V5/M5 √ √ √ √ √ √ √ √    

V6/M6 √ √ √ √ √ √ √     

V7/M7 √ √ √ √ √ √ √     

V8/M8 √ √ √ √ √ √ √     

V9/M9 √ √ √ √ √ √ √     

V10/M10 √ √ √ √ √ √ √     

V11/M11 √ √ √ √ √ √ √     

V12/M12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

V13/M15 √ √ √ √ √ √ √     

V14/M18 √ √ √ √ √ √ √     

V15/M21 √ √ √ √ √ √ √     

V16/M24 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

V17/M27 √ √ √ √ √ √ √     

V18/M30 √ √ √ √ √ √ √     

V19/M33 √ √ √ √ √ √ √    √ 

V20/M36 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

V21/M39 √ √ √ √ √ √ √     

V22/M42 √ √ √ √ √ √ √    √ 

V23/M45 √ √ √ √ √ √ √     

V24/M48 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

V25/M51 √ √ √ √ √ √ √     

V26/M54 √ √ √ √ √ √ √    √ 

V27/M57 √ √ √ √ √ √ √     

V28/M60 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Регистрирането и докладването на нежелани реакции и / или събития в хода на проуч-ването 

бе двойно – към Регионалната етична комисия (РЕК) на УМБАЛ „Пълмед “-Пловдив и към 

ИАЛ.  Преждевременно прекъсване /Еarly Тermination -ЕТ/, когато бе в контекста на изчерп-

ване пределите на аналгезията с Парацетамол ≤ 2,0g/24часа с болка и функционална лимита-

ция над приемливите за пациента, с насочване за ендопротезиране /total hip replacement –

THR/, не се регистрираше като нежелано събитие, а като етап в естествената еволюция. 

Осъществяването на THR бе от специализираните ортопедични клиники на УМБАЛ 

„Пълмед “, или по желание на пациента – в друго лечебно заведение, като за целите на 

проучването, всички последващи графии (след THR) биваха събирани заедно с важни извад-

ки от оперативните протоколи (състояние на бедрена глава и ацетабулум, хистологични 
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резултати, кръвозагуба). ЕТ –извън споменатите, резултат на сериозни нежелани събития 

(смърт, сериозно друго заболяване, сериозни нежелани ефекти) се регистрираха и 

докладваха по споменатия по-горе начин.  

 

3.2. CONSORT-диаграми на студии (1) и (2) за проследяване и отпаднали пациенти 

Проследяването на пациентите за периода от 5 години със загубата на пациенти в резултат 

на „естествената еволюция“ – планова THR или загуба в резултат на сериозни нежелани 

събития (смърт, хоспитализация) е представено на CONSORT (Consolidated Standarts of 

Reporting Trials) диаграмите на фигура 38 и фигура 39-a/b. 

  

 

                                                                        Randomized patients study (1) + study (2) = 440 

  Студио (1) –без контраст N=220:  Студио (2) – с контраст N=220: 

       K/L-II -110: Co-II-H; Co-II-I; Co-II-A (3x10=30)               K/L-II -110: Co-II-H; Co-II-I; Co-II-A (3x10=30) 

            Hy-II-H; Hy-II-I; Hy-II-A (3x10=30)  Hy-II-H; Hy-II-I; Hy-II-A (3x10=30) 

            Eu-II-H; Eu-II-I; Eu-II-A (3x10=30)  Eu-II-H; Eu-II-I; Eu-II-A (3x10=30) 

            DM-II-H; DM-II-I (2x10=20)  DM-II-H; DM-II-I (2x10=20) 

                        K/L-III-110: Co-III-H; Co-III-I; Co-III-A (3x10=30)           K/L-III-110: Co-III-H; Co-III-I; Co-III-A (3x10=30) 

            Hy-III-H; Hy-III-I; Hy-III-A (3x10=30) Hy-III-H; Hy-III-I; Hy-III-A (3x10=30) 

            Eu-III-H; Eu-III-I; Eu-III-A (3x10=30) Eu-III-H; Eu-III-I; Eu-III-A (3x10=30) 

            DM-III-H; DM-III-I (2x10=20)   DM-III-H; DM-III-I (2x10=20) 

Фигура 38. Схема на проучването с броя рандомизирани в студио (1) и студио (2). 

Както се вижда от фигури 39-a/b, от 220 пациента от студио (1), завършват 5-годишното 

проследяване 150 (68%), а от 220 пациента от студио (2) –110 (50%). Реалните „загубени от 

проследяване пациенти“ (LFU) обаче,  са 11-те, отпаданали поради SAE / AE: study (1) – 5 

(2.3%); study (2) – 6 (2.7%). Очакваното отпадане на цели групи  в рамките на 1-2 месеца, не 

е „LFU“, защото: извършени са последните, редовни клинични и рентгенови измервания, 

пътят на пациента е ясен, последващо проследяване (при нужда) –напълно възможно. Ето 

защо, тези събития са описвани и оценявани, като очаквана точка в „естествената еволюция“ 

на болестта, а не LFU  – фигури 39-b/c. 
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Study (1) N: 220 – treatement allocation –V0/M0 
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      Study (1) N: 210 – treatment allocation –V19/M32 
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 (Discontinued 10 patients from Control groupe K/L-III, atrophyc pattern – planed THR) 

      Study (1) N: 190 – treatment allocation –V22/M42             
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 (Discontinued 20 patients from Hyalgan and Euflexxa groups K/L-III, atrophyc pattern – planed THR) 

      Study (1) N: 180 – treatment allocation –V24/M48 
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 (Discontinued 10 patients from Control groupe K/L-III, intermediate pattern – planed THR) 

      Study (1) N: 170 – treatment allocation –V25/M51 
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 (Discontinued 10 patients from Depo Medrol groupe K/L-III, intermediate pattern –planed THR) 

      Study (1) N: 160 – treatment allocation –V26/M54 
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 (Discontinued 10 patients from Control groupe K/L-III, hypertrophyc pattern – planed THR) 

      Study (1) N: 150 – treatment allocation –V28/M60 
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 (Discontinued 10 patients -50% from group: Hyalgan/Euflexxa K/L-III, Intermediate pattern -planed THR) 

Фигура 39-a: CONSORT диагарма за отпадналите във времето пациенти в студио (1) [234].  

В тези цифри са включени и описаните в таблица 27 пациенти,  прекъснали поради сериозни 

нежелани събития или странични ефекти (смърт, хоспитализация), а именно 2-ма  пациенти 

от контролна група K/L-III‘I’ (прекъснали на месец 48); 1-пациент  от група Depo Medrol 

K/L-III‘I’ (прекъснал на месец 51); 2-ма пациенти: 1-от група Hyalgan K/L-III‘I’ и 1 от група 

Euflexxa K/L-III‘I’ (прекъснали на месец 60 –ЕТ, преди финалната визита).   
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Study (2) N: 210: treatment allocation – after V16/M24 
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(Discontinued 10 patients from Control groupe K/L-III, atrophic pattern at M23 – planed THR) 

Study (2) N: 190: treatment allocation – after V19/M34             
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 (Discontinued 20 patients from Hyalgan and Euflexxa groups K/L-III, atrophic pattern at M34-planed THR) 

Study (2) N: 170: treatment allocation – after V20/M36 
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(Discontinued 20 patients from Control and Depo Medrol groups K/L-III, intermediate pattern at M36 – 
planed THR) 

Study (2) N:160: treatment allocation –after V22/M42 
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(Discontinued 10 patients from Control groupe K/L-III, hypertrophic pattern at M42 – planed THR) 

Study (2) N: 130: treatment allocation –after V24/M48 
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(Discontinued 30 patients: Depo Medrol K/L-III, hypertrphic pattern, at M45 and Hyalgan/Euflexxa K/L-III, 
Intermediate pattern at M48 - planed THR).                          

Study (2) N: 110: treatment allocation – after V27/M57 
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Discontinued 20 patients: Hyalgan/Euflexxa K/L-III, Hypertrophyc pattern -planed THR) 

Study (1) N: 110 – treatment allocation: V28/M60      
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Фигура 39-b: CONSORT диагарма за отпадналите във времето пациенти в студио  (2) [234]. 

Особено внимание заслужава влиянието на йод-съдържащите контрасти върху рентгено-

вата прогресия – беше потвърдено подозрението,  залегнало в основата на студио (2), че йод- 

съдържащите контрасти имат негативен ефект върху рентгеновата прогресия на НОА, осо-

бено, при често приложение и адекватно проследяване (години). Фигура 40  демонстрира 

отпадащите във времето (планова THR)  пациенти съответно при: УЗ-насочване (70/220/5г. 

=32%) и рентгеново насочване с контраст (110/220/5г.=50%). Разликата от 40-пациента  

(18%)  е статистически значима (p=0.01; CI 95%), при максимално хомогенизирани групи 

(рентгенов клас и модел, пол, възраст, ИТМ). Както се вижда, разликата започва от М24 и 

при студии с проследяване под 2 години - типично се пропуска.   
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Фигура 40. Отпадащи във времето пациенти, поради авансиране на клиничните и рентгено-

ви промени при студии (1) и (2). 

 

4. Статистически методи  

 

1. Приложени бяха статистически хипотези с точно изчисляване на „p-value”. За приемане 

на Нулевата хипотеза (H0) бе използван критерият „p-value” > 0.05 (вероятността да се 

допусне грешка от първи род е под 5%), а за приемане на Алтернативната хипотеза (H1) 

бе приложен критерият „p-value” < 0.05 (вероятността за правилно взето решение 

надвишава 95%).  

2. За откриване на статистическа разлика между стойностите на даден клиничен показател 

(WOMAC score, VAS, PTGA, JSW и JSN) между изследваните групи пациенти бяха 

използвани непараметричните тестове на а) Mann-Whitney U (при сравнението на две 

дефинирани групи пациенти);  b) Kruskal-Wallis (при търсенето на разлика между три 

или повече групи пациенти). Постулирана бе Нулева хипотеза (H0) – стойностите на 

клиничния показател за сравняваните групи произлизат от една и съща генерална 

съвкупност и Алтернативна хипотеза (H1) - стойностите на параметъра за изучаваните 

групи се различават статистически. При наличие на статистически значима разлика, 

установена чрез теста на Kruskal-Wallis (interim analys), бяха проведени следващи 

множествени сравнения,  посредством post hoc анализите на Dunn и Dunn-Bonferroni.  

3. Графики: За графичнo представяне на непрекъснатите променливи бяха използвани 

„boxplot” диаграми, които визуализират 25-я, 50-я и 75-я персентил от съвкупността на 

данните, както и минималната и максималната стойност на изследвания параметър. 

Приложен бе критерият 1.5 дължини на „boxplot” за идентифициране на „бегълци” и 

критерият 3 дължини на „boxplot” за идентифициране на „екстремални стойности”. 

4. Приложен софтуер – изчисленията бяха направени с помощта на MS Excel 2016 и SPSS 

версия 23.0. 
 

ІІІ. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ   

Поради големия обем (680 страници), разделът  „Резултати и обсъждане“, след консулта-

ция с научния ръководител,  включва анализите на показателите WP (VAS); F (WOMAC-C); 
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PtGA; JSW; JSN, а от периодите на проследяване – М0; М1; М3; М5; М6; М12; М18; М24; 

М36; М48; М60. Анализът  на показателите –L.I.; HAQ-DI; ROM-IR, поради високите 

корелации между клиничните показатели   (виж резултати от крос-секционното проучване), 

както и на някои от точките на проследяване с второстепенно значение, не е показан в 

настоящия труд.  

  

1. Безопасност и толеранс към вътреставните терапии 
 

1.2. Сериозни странични ефекти и нежелани събития (SAEs) в студии (1) и (2) -

регистрираните за 5г. сериозни странични ефекти и нежелани събития са представени в 

таблица 28. 

 

Таблица 28. Сериозни странични ефекти и нежелани събития в студии (1) и (2) и решени-

ята на главния изследовател и етичната комисия по случаите. 

Пациент  Студия  СНС Решение на главния 
изследовател 

Решение на етичната 
комисия 

ААС-жена, 73г. (4-та 
година от 
проследяването) 

С контраст –контрална 
група K/L III-H 

Смърт – усложнен 
исхемичен инсулт 

Без връзка с 
проучването 

Без връзка с проучването 

ГДГ-мъж, 73г. (5-та 
година от 
проследяването) 

C контраст – група  
Depo Medrol® K/L III-H 

Смърт –остър 
миокарден инфаркт 

Без връзка с 
проучването 

Без връзка с проучването 

ВСС –мъж, 74г. (5-та 
година от 
проследяването) 

С контраст –група с 
Euflexxa® K/L III-I 

Операция по повод 
перфорация на 
стомашна язва 

Малко вероятна 
връзка –прием на 
парацетамол ≤ 
1.5г./24ч. 

Вероятна –да се насочват 
за планови THR при 
достигане стойностите   на 
който и да е от показате-
лите над: VAS-76/100mm;  
WOMAC- 66; Lequesne-17; 
PtGA-55 

БВК-жена, 72г. (5-та 
година от 
проследяването) 

С контраст –група с 
Hyalgan® K/L III-I 

Ендоскопска хемостаза 
по повод кървяща 
дуоденална язва 

Малко вероятна 
връзка –прием на 
парацетамол ≤ 
1.5г./24ч. 

Вероятна –да се насочват 
за планови THR при дости-
гане на споменатите 
стойности  

СРД-жена 71г. (5-та 
година от 
проследяването 

С контраст –група  
Depo Medrol® K/L III-H 

Ендоскопска хемостаза 
по повод кървяща 
стомашна язва 

Малко вероятна 
връзка –прием на 
парацетамол ≤ 
1.5г./24ч. 

Вероятна –да се насочват 
за планови THR при дости-
гане на споменатите 
стойности  

ДКИ-жена, 74г. (5-та 
година от 
проследяването) 

Без контраст – 
контролна група K/L III-I  
 

Смърт –остър 
миокарден инфаркт 

Без връзка с 
проучването 

Без връзка с проучването 

ММП-жена, 72г. (5-та 
година от 
проследяването) 

Без контраст – 
контролна група K/L III-I 

Смърт –исхемичен 
мозъчен инсулт 

Без връзка с 
проучването 

Без връзка с проучването 

ГАИ-мъж, 70г. (5-та 
година от 
проследяването) 

Без контраст –група 
Hyalgan® K/L III-I 

Ендоскопска хемостаза 
по повод кървяща 
стомашна язва 

Малко вероятна 
връзка –прием на 
парацетамол ≤ 
1.5г./24ч. 

Вероятна –да се насочват 
за планови THR при дости-
гане на споменатите 
стойности  

ТСР-жена, 71г. (5-та 
година от 
проследяването) 

Без контраст –група 
Depo Medrol® K/L III-I 

Ендоскопска хемостаза 
по повод кървяща 
стомашна язва 

Малко вероятна 
връзка –прием на 
парацетамол ≤ 
1.5г./24ч. 

Вероятна –да се насочват 
за планови THR при дости-
гане на споменатите 
стойности  

ЕМГ-жена, 69г. (5-та 
година от 
проследяването) 

Без контраст –група 
Euflexxa® K/L III-I 

Операция по повод 
перфорация на 
дуоденална язва 

Малко вероятна 
връзка –прием на 
парацетамол ≤ 
1.5г./24ч. 

Вероятна –да се насочват 
за планови THR при дости-
гане на споменатите 
стойности  
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Таблица 29. Странични ефекти в студии (1) и (2) и решенията на главния изследовател и 

етичната комисия по случаите. 

Нежелано 
събитие 

Честота –брой 
случаи и (%) 

Студия/лекарство Решение на 
ГИ 

Решение на ЕК 

с контраст без контраст 

Влошаване на 
болката след 
артроцентеза 

52 случая, 2.24%  
от 
артроцентезите 

30 случая, 2.6% 
от 
артроцентезите 

22 случая, 1.9% 
от 
артроцентезите 

Честота 
съпоставима 
със 
световния 
опит 

Честота съпоставима със 
световния опит 

Еритем в зоната 
на инжектиране 

23 случая, 1,0% 
от 
артроцентезите 

14 случая, 2 с 
рецидив, 1,2% 
от 
артроцентезите 

9 случая, 0,8% 
от 
артроцентезите 

Честота 
съпоставима 
със 
световния 
опит 

Честота съпоставима със 
световния опит,  преме-
дикация с антихистами-
ни въпреки негативните 
скарификационни проби. 

Асептичен 
синовиит  

1 случай -0,043% 
от 
артроцентезите 

1 случай-0,09% 
от 
артроцентезите 

– Честота 
съпоставима 
със 
световния 
опит. 
 

Честота съпоставима със 
световния опит, катего-
рична връзка с проучва-
нето  с равна вероятност 
да е обусловено от пов-
торното приложение на 
ХК с висока ММ и/или 
контраст 

 

За 5 години  бяха наблюдавани 4 случая на отпаднали пациенти, поради SAE – смърт: 2  в 

студио (1) и 2 в студио (2). В 2 случая, причина за смъртта бе сърдечно-съдова слабост, 

последица на остър коронарен инцидент и в 2 случая, причина за смърта бе мозъчен оток, 

последица на исхемичен мозъчен инсулт. И четирите случая  са при болни с предшестваща, 

макар и контролирана хипертония, при възрастни над 70 години пациенти, отдалечени на 

повече от 4 години от реални терапевтични намеси с изключение на осигуряваните от нас 

аналгетик (парацетамол ≤ 2.0g./24h) и гастропротектор (пантопразол 20mg/24h). Анализът  

на употребата на парацетамол –преди инцидентите, рисковите фактори –възраст, АХ, 

тютюнопушене при 2 от 4 пациенти, както и данните за смъртността в общата популация 

(до 10% от пациентите над 70 годишна възраст / 5-години), доведе до еднотипно решение 

на Г.И. и Е.К. – без връзка с проучването.   

За 5 години бяха наблюдавани 6 случая на прекъснали пациенти, поради SAE –усложнения 

от горния храносмилателен тракт, наложили хоспитализация: перфорация на стомашна язва 

или дуоденална язва – при 2-ма болни и кървене от стомашна / дуоденална язва – при 4 

пациента. И 6-те случая бяха с авансирала НОА – K/L III, съответно на resque medication, 

осигурявани от нас (парацетамол ≤ 2.0g/24h + пантопразол 20mg/24h). Допълнителни 

рискови фактори – възраст, тютюнопушене при 2 болни. Решенията на Г.И. и Е.К. в тези 

случаи не бяха еднотипни: Г.И. – без връзка с проучването, консумация  на парацетамол 

≤1.5g/24, гастропротекция с протонен инхибитор. Е.К. – вероятна връзка с  хроничния 

прием на resque medication ≥ 24 месеца. Да се насочват за планова алопластика при 

достигане на стойности на който и да е от проследяваните показатели над: VAS ≥76/100mm.; 

L.I.≥17; WOMAC ≥66; PtGA ≥55.  

В резултат на решение на Етичната комисия от 13.02.2018г., бяха променени стойностите 

за насочване на пациентите към планова THR, съобразно цитираните. До този момент 
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обичайното насочване  – резултат на консенсус между проследяващия екип и пациента за 

THR бе при стойности VAS ≥78/100mm. PtG A≥58.0; Lequesne ≥18 и WOMAC ≥67.   

1.3.Други странични реакции и нежелани събития – честотата и видът на наблюдаваните 

странични реакции при повторния курс (М5), не се отличаваше от тези след първото 

приложение (М0) и 5-месечното проследяване (М0-М5), както и с публикувания 

световен опит. Докладвани бяха –таблица 29 :  

Докладвани бяха: 

✓ 52 случая на влошаване на болката след артроцентеза – 30 при студията с контраст и 

рентгеново насочване и 22 –  при студията без контраст. Всички те при проследяване са 

преминали в рамките на 24 часа, без активни намеси, като при 16 пациенти (9 от 

студията с контраст и 7 – от  УЗ-насочваните) е приета допълнителна таблета 

парацетамол – еднократно. Общият брой артроцентези за проучването е 2320,  от които 

1160 – УЗ-насочване, без контраст и 1160- рентгеново насочване с контраст. Тоест,  2.6% 

от артроцентезите с контраст са дали преходно влошаване на болката спрямо 1.9% от 

артроцентезите  без контраст. Тези резултати напълно съотвестват на резултатите на 

външни колективи за честотата на преходна болка в зоната на инжектиране и не 

насочват към лоша техника на изследователите. Решение на Г.И. и Е.К. – честота на 

докладваното събитие – съпоставима със световния опит.  

✓ 23 случая на поява на локален еритем в зоната на инжектиране (14 – от студията с кон-

траст, при 2-ма от тях с повторна поява и 9 – от студията без контраст). Проследяването 

и анализът на случаите показа  преходност на локален кожен симптом (Erythema simplex 

/medicamentosa), без участие на подлежащите тъкани (без синовиит при УЗ-изследване 

и повишени показатели на възпалението (CRP, WBC). При 21 от пациентите (9 от УЗ 

студия и 12 от студията с контраст), проблемът изчезна,  при замяна на локалния дезин-

фектант (йодпамидон). При 2- ма от пациентите от студията с контраст и рецидив на 

еритема, бе обсъдена вероятността за реакция към контраста, въпреки негативните 

изходни скарификационни проби и бе взето решение останaлите 2 артроцентези да 

бъдат с премедикация с Лоратидин 10mg. Отново честотата на случаите: 1,0% от общия 

брой артроцентези – при  1,2% от артроцентезите с контраст срещу 0.8% от тези, без 

контраст, бе в съответсвие с докладваната от други автори. Решение на Г.И. и Е.К. – 

честота на докладваното събитие – съпоставима със световния опит. 

✓ 1 случай на асептичен синовиит при третата апликация под рентгенов контрол на HMW-

HA-Euflexxa®. Пациентът се оплака от влошаване на болката след артроцентезата, 

задържало се > 24 часа, ехографското изследване визуализира разлика в дистанцията 

шийка – капсула >3mm. с дистензия на капсулата от едноименната на болката страна и 

промяна на конвексния й ход в конкавен. След включване на НСПВС – диклофенак 

2х75mg/24h, на 72 час  оплакванията преминаха и контролното сонтографско изследва-

не не долови разлики F6-R/L. Решение на Г.И. и Е.К. – категорична връзка с проучването 

с равна вероятност да е обусловено от повторното (3-то  по ред) приложение на HMW-

HА или контраст. Честота,  съпоставима със световния опит. 

✓ Системни реакции –преходно покачване на АН и стойностите на кръвната захар бяха 

регистрирани при IA-CS, за 8/40 (20%), пациенти с придружаващ метаболитен 

синдром и артериална хипертензия, който процент се запази и след второто 

приложение. Зачервяване на кожата на лицето и деколтето бе регистрирано при 4/40- 

пациента (10%), което се повтори след втория курс. 
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В изследването за сравнение акуратността на „слепите” и насочваните с УЗ и Rö 

артроцентези бяха извършени  360 артроцентези – 120 „слепи“; 120 – УЗ-насочени и 120 – 

Rö-насочени. Регистрираните AEs не бяха по-различни по вид и честота от тези в  студии 

(1) и (2) – таблица 30. 

Таблица 30. Странични явления в  изследването за акуратност на артроцентезите 

AEs – вид Брой и % спрямо общия 
брой 

Решение на главния 
изследовател 

Решение на Етичната 
Комисия 

Влошаване на болката след 
артроцентеза 

10/360 артроцентези = 2.8% Честота, съпоставима със 
световния опит 

Честота, съпоставима със 
световния опит 

Еритем в зоната на 
инжектиране 

6/360 артроцентези = 1.7% Честота, съпоставима със 
световния опит 

Честота, съпоставима със 
световния опит 

  

2. Сравнително изследване  на  „слепите“,  УЗ- и Rö-насочваните  артроцентези  
 

2.1.Сравняване по показател „акуратност” 

За прегледност на резултатите от това изследване е представена таблицата за разпределение 

на пациентите и ставите по отношение на Rö- стадий , BMI и FAC. Извършени бяха 360 

артроцентези –120 „слепи“; 120 –УЗ насочени и 120 – рентгеново насочени – таблица 26.   

Таблица 26. Пациенти и стави на фона на BMI и FAC в изследването  за акуратност на 

артроцентезите 

Показатели : K/L - II/III  K/L - II/IV K/L - III/IV Общ брой  

Пациенти  34 18 8 60 

Стави  34 + 18 = 52 34 + 8 = 42 8 + 18 = 26 120 

FAC: болни/стави 
FAC: градуси 

10/34 (29.4%) 
10◦±2◦ 

18-100% 
18◦±2◦ 

26-100% 
28◦±2◦ 

54/60 болни 
 

 BMI kg/m2≥32 3/34 (11%) 3/18 (16.7%) 3/8 (37.5%) 9/60 (15%) 

 

a) Слепи артроцентези при K/L-II: от 52 пациента (34+18=52) – шест [3/34 и 3/18 (3+3=6)], 

са с BMI≥32 и FAC, а двадесет и осем [10/34 и 18/18 (10+18=28)] са с FAC при което: 

✓ в „най-добрия “вариант (BMI<32; FAC-0◦) – 18/24 артоцентези (75%) бяха успешни;   

✓ в „най-лошия “вариант (FAC ≥15◦/BMI >32) – 2/6 артроцентези (33%)  бяха успешни;  

✓ в „междинния“ вариант (FAC 12±2◦/BMI<32) – 12/22 артоцентези (55%) бяха успешни.    

Общо 32/52 (61.5%) от „слепите артроцентези“ при K/L-II  бяха успешни, а 20/52 (38.5%) –

неуспешни с основна причина – съчетанието на абнормен BMI≥32 с FAC ≥15◦ с равнопос-

тавеност на двата затрудняващи акуратността фактори.   

b) Слепи артроцентези при K/L-III:  от 42 пациента (34+8=42) – шест [3/34 и 3/8 (3+3=6)] 

са с BMI≥32 и FAC, а осемнадесет [10/34 и 8/8 (10+8=18)] са с FAC, при което: 

✓ в „най-добрия“ вариант (BMI<32; FAC-0◦) –10/18 артроцентези (56%) бяха успешни; 

✓ в „най-лошия“ вариант (BMI>32/FAC>20◦) –1/6 артроцентези (17%) бяха успешни;  

✓ в „междинния“ вариант (FAC 15±6◦/BMI<32)-8/18 артроцентези (44%) бяха успешни. 
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Общо 19/42 (45%) от „слепите“ артроцентези  бяха успешни при 23/42 (55%) – неуспешни, 

с  основна причина – съчетанието на повишен BMI ≥32 + FAC >20◦ с равнопоставеност на 

двата затрудняващи акуратността фактори. 

с)  Слепи артроцентези при K/L-IV:  от 26 пациента (18+8=26) – шест [3/18 и 3/8 (3+3=6)] 

са с BMI ≥32, а двадесет и шест [18/18 и 8/8 (8+18=26)] са с FAC ≥23◦. 

✓ в „най-добрия“ вариант (BMI<32; FAC 21±6◦) – при 26 артроцентези 10/26 (35%) бяха 

успешни, а 16/26 (65%) – неуспешни. 

✓ в „най-лошия“ вариант (BMI>32/FAC>25◦) – 6/6 артроцентези  бяха неуспешни.  

Съчетанието между тежки морфологични промени с абнормно повишен BMI>32 и FAC≥25◦ 

рефлектира в много висок процент инакуратност – таблица 31.  

Таблица 31. Сравняване на акуратността на „слепите“ и насочени артроцентези 

Затрудняващи фактори Липсват  10◦≤FAC≥20◦ FAC≥20◦+ BMI≥32kg/m
2
 

Слепи артроцентези       

K/L-II 6/24 (25%) инакуратност vs. 

18/24 (75%) акуратност 

10/22 (45%) инакуратност vs. 

12/22 (55%) акуратност 

4/6 (67%) инакуратност vs. 

2/6 (33%) акуратност 

K/L-III 8/18 (44%) инакуратност vs. 

56% акуратност 

10/18 (56%) инакуратност vs. 

44% акуратност 

5/6 (83%) инакуратност vs. 

1/6 (17%) акуратност 

K/L-IV 
 

17/26 (65%) инакуратност vs. 

9/26 (35%) акуратност 

6/6 (100%) инакуратност 

УЗ-насочване       

K/L-II 100% -акуратност 100% -акуратност 100% -акуратност 

K/L-III 100% -акуратност 100% -акуратност 100% -акуратност 

K/L-IV 100% -акуратност 100% -акуратност 1/26 (4%) инакуратност  vs. 

25/26 (96%) -акуратност 

Рентгеново насочване       

K/L-II 100% -акуратност 100% -акуратност 100% -акуратност 

K/L-III 100% -акуратност 100% -акуратност 100% -акуратност 

K/L-IV 100% -акуратност 100% -акуратност 100% -акуратност  

Най-честите грешки на „слепите артроцентези“ са показани на фигури 41-a/b/c – допир на 

иглата до ацетабуларната вежда (41-a/b), допир до големия трохантер (41-c/d), допир до 

остеофити (41-e) или прекалено отдръпване на иглата след допир до кост (41-f).  

 
Фигури 41-a;b;c 
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Фигури 41-d;e;f 

 

d) УЗ-насочени артроцентези :   

✓ K/L-II – дори при „най-лошия “вариант (FAC >15◦/BMI >32) при 6/52 стави, УЗ- 

насочените артроцентези имаха 100% акуратност. 

✓ K/L-III – дори при „най-лошия “вариант (BMI>32/FAC>20◦) при 6/42 стави, УЗ насочени-

те артроцентези имаха 100% акуратност. 

✓ K/L-IV – при „най-лошия “вариант (BMI>32/FAC>25◦) при 6/6 пациента, УЗ насочените 

артроцентези имаха успех при 5/6 стави – 83%. Средната акуратност в K/L-IV бе 25/26 

– стави (96%). Единствената неуспешна УЗ-насочена артроцентеза, наложила 

редирекция под скопичен контрол е показана на фигура 42-a/b. 

                

Фигура 42-a/b. Единствената неуспешна УЗ-насочена артроцентеза.   

Както е демонстрирано на фигура 42-a/b,  неуспехът  на УЗ-насочване  бе при съчетанието 

от много тежки морфологични промени (SDDH), BMI 34 kg/m2 + FAC 30◦.  Двата 

затрудняващи фактора се потенциираха взаимно (BMI+FAC), създавайки съчетание на лош 

акустичен прозорец с малко и трудно достъпно операционно поле.   

e) Rӧ-насочени артроцентези: дори при „най-тежките “варианти с неуспешно УЗ- 

насочване (фигура 42-a/b), имаха 100% успеваемост – латералният достъп не се влияе 

съществено от FAC, a рентгеновата визуализация превъзхожда ултразвуковата в услови-

ята на тежък обезитет. 

 

2.2. Сравняване по показател „продължителност“ 

Измервани са 3 времена: 
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✓ Т1 – време за извършване на артроцентезата – от момента на допира на иглата до кожата 

– до изваждането й.  

✓ Т2 – време за подготовка – от началото на подготовката на екипа /защитно облекло/ и 

пациента /екраниране с оловни престилки на абдомен, щитовидна жлеза, гениталии, 

маркиране на костните ориентири, дезинфекция на полето/ – до началото на артроцен-

тезата. Съответно за УЗ-насочването – предварително УЗ-сканиране на пациента, марки-

ровка на достъпите и дезинфекция на полето. 

✓ Т3 – флуороскопско време – времето в режим на „скопия“ с експозиция на пациента и 

оператора на йонизиращо лъчение. Резултатите са изнесени в таблица 32.  

Таблица 32. Сравняване на насочените артроцентези по показател „продължителност“ 

Времена и Автори  УЗ-насочени артроцентези Рентгеново- насочени артроцентези 

Т1 (mean value ± SD) 180 ± 60 seconds 150 ± 60 seconds 

Т2 (mean value ± SD) 300 ± 60 seconds 360 ± 60 seconds 

Т3 (mean value ± SD) - 35 ± 15 seconds 

Smith J.  и сътр. 2009г. [237] Т1 170 ± 70 seconds - 

Kilkoyne R. F.  и сътр. 1992г. [238] - T1 - 120 ± 60 sec; T3 - 34 ± 14 sec. 

Dus S. R. и сътр. 2006г. [239] - T1 - 115 ± 65 sec; T3 - 30 ± 15 sec. 

Diracoglu и сътр. 2009г. [113]    - T1 - 160 ± 30 sec; T3 - 40 ± 20 sec. 

Резултатите между двете методики са близки за времената за подготовка и извършване на 

артроцентезите с лек превес (30  секунди) в полза на УЗ-насочването. Този превес бе за смет-

ка на по-продължителната подготовка на екипа и пациента при рентгеновото насочване, въп-

реки допълнителната необходимост от време за предварителното УЗ сканиране на региона 

при сонографското насочване. Резултатите,  получени от нас за времената на УЗ-насочените 

артроцентези са сходни с резултатите на други автори при подобни студии – Smith J.  и сътр. 

2009г. [237], както и резултатите за времената на рентгеново-насочваните артроцентези, 

включително за Т3 – „флуороскопско време в режим скопия “–  Kilkoyne R. F.  и сътр. 1992г. 

[238]; Dus S. R. и сътр. 2006г. [239]; Diracoglu и сътр. 2009г. [113] – таблица 32.  

    

2.3.Сравняване  по показател  „вредности за пациента и оператора“: 

 

✓ При УЗ-насочените артроцентези – на практика нулеви (наличните контакти с локални 

дезинфектанти – 60% медицински спирт, йодпамидон, както  и болката от пункцията са 

идентични при двете групи). 

✓ При рентгеновото насочване – за целите на проучването и получаване на разрешение от 

РЕК и ИАЛ, бяха направените предварителни замервания от РЗИ-Пловдив, отдел 

„Радиационен контрол” – за установяване на радиационните параметри на работната 

среда, радиационните параметри при работа – ревматолог и радиационните параметри 

за пациентен воден фантом. Резултатите са представени в таблица 33 и фигура 43.  
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Таблица 33. Резултати и препоръки на отдел “Радиационен контрол“ – РЗИ-Пловдив 

 
Резултати и 

препоръки 
Пациент Оператор 

Резултат 1 манипулация = 300µSv ±50, съпоставимо с 

графия на таз -250µSv, и по- ниско от латеро-

графиите на прешлени -700µSv.  
 

х5 -Hyalgan = 1250µSv = натоварването при 2 

латерографии на прешлени. 

1 манипулация = 3.79х естествения фон (6-8 µSv) = 

30-32 µSv 
 

 

х5 -Hyalgan = 160µSv ≥ натоварването при рентген 

на бели дробове 
Препоръки Не повече от 5 процедури = лъчевото натовар-

ване при 2 латерографии на прешлени, не по 

често от 2х годишно 

Лимитиране на времето –до 1.5 часа/ дневно при 

7 часов работен ден. Специални защитни средства. 

                          

 
 

Фигура 43. Копие на „резултати“ от протокола на РЗИ –отдел „радиационен контрол“ на 

предварителните замервания необходими за получаване разрешение от етичните комисии. 

Както е видно от фигура 43 и таблица 33, регистрирано бе значително надхърляне на 

естествения радиационния фон (5-8µSv/24h), с лъчево натоварване на пациента за една 

манипулация (300 µSv ±50) – съпоставимо с натоварването при стандартна графия на таз 

(250 µSv ±50), което за сравнение е по-високо, от натоварването при графия на бели дробове 

(100 µSv±50), но по-ниско от това при латерография на прешлени (700 µSv –лумбален 
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гръбнак). Експозиционно натоварване за  оператора – надхвърлящо до 5х контролните 

стойности на дозата на ниво „глава“ и изискващо лимитиране на времето за работа – до 1,5 

часа на ден при 7 часов работен ден и специлни защитни средства – престилка, яка, шлем 

/очила с Рв-евивалент не по-малък от 0,5mm Рв.   

 

3. Kрос-секционно проучване на входа на 5 годишното проследяване 

3.1.Входящи характеристики на контролната и терапевтичните  групи 

Входящите характеристики на пациентските групи, са  представени в таблици 34-55 –в 

дисертационния труд, а в автореферата – като медиани с IQR и връзката им с рентгеновите 

стадии и модели – в таблица 56. 

 

Таблици 34-39. Входящи характеристики на контролната група 

(1) Co II-H Patients incoming data          

Data P-t.N Co1-01/ Co1-02/ Co1-03/ Co1-04/ Co1-05/ Co1-06/ 
Co1-
07/ Co1-08/ Co1-09/ Co1-10/  

Gender SDSD F F F M F M F M F M 
mean 
values 

Ages 1.5 67.5 64.9 69 66.6 68.2 65.8 67.5 67.3 64.2 66.5 66.7 

BMI-

kg/cm
2
 1.2 25.3 22.9 27.2 26.2 25.6 26.3 25.1 26.1 26.5 26.4 25.8 

 VAS 
100mm 1.7 42 39 43 39 42 40 43 39 42 40 41 

WOMAC 1.7 32 30 34 30 33 31 34 30 33 31 32 

PtGa 0.5 13.6 13 13.9 13 13.6 12.7 13.9 13 13.6 13 13.3 

Lequesne 0.5 6.5 6 7 6 6.5 6 7 6 6.5 6 6.5 

JSW mm. 0.3 4.31 4.55 4.27 4.77 4.3 4.79 4.28 4.76 4.29 4.78 4.5 

(1) Co II-I patients incoming data          

Data P-t.N Co1-11/ Co1-12/ Co1-13/ Co1-14/ Co1-15/ Co1-16/ Co1-17/ Co1-18/ Co1-19/ Co1-20/  

gender SDSD F F F M F M F M F M 
mean 
values 

ages 1.4 67 65.4 68.6 65.5 68.2 65.3 67.3 65.6 68.2 65.4 66.65 

BMI-

kg/cm
2
 1.6 23.6 22.6 27.4 26.2 26.8 24.1 25.9 25.5 27.1 25.8 25.5 

 VAS 
100mm 1.7 43 42 45 42 44 41 45 42 44 41 43 

WOMAC 1.7 33 33 36 33 35 32 36 33 35 32 34 

PtGA 0.5 14.3 14 15 14 14.7 13.7 15 14 14.7 13.7 14.5 

Lequesne 0.5 6.5 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 6.7 

JSW mm. 0.2 4.28 4.4 4.24 4.62 4.27 4.64 4.25 4.61 4.26 4.63 4.42 

(1) Co II-A patients incoming data          

Data P-t.N Co1-21/ Co1-22/ Co1-23/ Co1-24/ Co1-25/ Co1-26/ Co1-27/ Co1-28/ Co1-29/ Co1-30/  

gender SSDD F F F M F M F M F M 
mean 
values 

ages 1.7 64.6 62.6 68.3 65.5 67.2 66.1 68.5 66.3 67.4 66.1 66.26 
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BMI-

kg/cm
2
 1.2 24.4 22.9 25.1 25.2 25.6 24.5 24.8 26.2 26.5 23.4 24.9 

 VAS 
100mm 1.7 45 44 47 44 47 43 47 44 47 43 45.3 

WOMAC 1.5 36 35 37 35 37 34 37 35 37 34 35.5 

PtGA 0.7 15 14.7 16 14.7 15.7 14.3 16 14.7 15.7 14.3 15.11 

Lequesne 0.5 7 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.2 

JSW mm. 0.2 4.16 4.3 4.12 4.52 4.15 4.54 4.13 4.51 4.14 4.53 4.31 

(1) Co III-H patients incoming data          

Data P-t.N Co1-31/ Co1-32/ Co1-33/ Co1-34/ Co1-35/ Co1-36/ Co1-37/ Co1-38/ Co1-39/ Co1-40/  

gender SSDD F F F M F M F M F M 
Mean 
values 

ages 1.7 64.1 63.1 68.6 67.5 68.3 66.4 66.1 67.2 65.6 67.4 66.4 

BMI-

kg/cm
2
 1.7 23.6 23.9 26.8 26.6 27.1 24.8 26.1 25.4 25.9 27.3 25.7 

 VAS 
100mm 1.5 48 47 50 47 49 46 50 47 49 46 47.5 

WOMAC 1.7 38 37 40 38 39 36 40 37 39 36 38.0 

PtGA 0.5 18.4 18.1 19 18.1 18.7 17.8 19 18.1 18.7 17.8 18.4 

Lequesne 0.5 10.5 10.5 11 10.5 11 10 11 10.5 11 10 10.5 

JSW mm. 0.3 3.51 3.75 3.47 3.97 3.5 3.99 3.48 3.96 3.49 3.98 3.71 

(1) Co III-I patients incoming data          

Data P-t.N Co1-41/ Co1-42/ Co1-43/ Co1-44/ Co1-45/ Co1-46/ Co1-47/ Co1-48/ Co1-49/ Co1-50/  

gender SSDD F F F M F M F M F M 
Mean 
values 

ages 1.1 65.2 64.1 67.3 66.5 64.4 65.1 67.1 66.3 65.3 64.6 65.59 

BMI-

kg/cm
2
 1.0 24.9 24.5 27.1 25.5 26.7 24.7 26.9 25.3 26.5 26.1 25.82 

 VAS 
100mm 1.7 50 49 53 49 52 48 53 49 52 48 50.3 

WOMAC 1.5 41 40 43 40 42 39 43 40 42 39 40.90 

PtGA 0.6 19 18.7 19.9 18.7 19.6 18.4 19.9 18.7 19.6 18.4 19.09 

Lequesne 0.5 11 11 11.5 11 11.5 10.5 11.5 11 11.5 10.5 11.1 

JSW mm. 0.3 3.42 3.61 3.38 3.87 3.41 3.89 3.39 3.86 3.4 3.88 3.61 

(1) Co III-A patients incoming data          

Data P-t.N Co1-51/ Co1-52/ Co1-53/ Co1-54/ Co1-55/ Co1-56/ Co1-57/ Co1-58/ Co1-59/ Co1-60/  

gender SDSD F F F M F M F M F M 
Mean 
values 

ages 1.3 65 64.5 67.5 65.3 64.3 67.1 66.3 64.1 66.1 63.6 65.4 

BMI-

kg/cm
2
 1.3 24.1 23.5 26.1 24.7 25.4 23.7 24.3 24.9 22.7 26.9 24.6 

 VAS 
100mm 1.6 52 52 55 52 54 51 55 52 54 51 52.8 

WOMAC 1.5 43 42 45 42 44 41 45 42 44 41 42.9 

PtGA 0.5 18.6 18.6 19.5 18.6 19.2 18.3 19.5 18.6 19.2 18.3 18.8 

Lequesne 0.5 11.5 11.5 12 11.5 12 11 12 11.5 12 11 11.6 

JSW mm. 0.2 3.31 3.55 3.27 3.77 3.3 3.79 3.28 3.76 3.29 3.78 3.5 

JSN mm. 0.1 0.7 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 0.69 0.9 0.7 0.9 0.8 
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Таблици 40-43. Входящи характеристики на групата с Depo Medrol. 

(1) DM II-H patients incoming data          

Data P-t.N DM1-01/ DM1-02/ DM1-03/ DM1-04/ DM1-05/ DM1-06/ DM1-07/ DM1-08/ DM1-09/ DM1-10/  

gender SD F F F M F M F M F M 
 Mean 
 values 

ages 1.4 65.5 65.1 68.6 66.2 67.5 64.6 68.2 66.6 68.4 66.3 66.7 

BMI-

kg/cm
2
 1.3 26.2 23.1 27.5 25.9 26.8 24.1 26.5 24.6 25.7 26.4 25.7 

 VAS 
100mm 1.7 42 40 43 40 42 39 43 40 42 39 41 

WOMAC 1.7 32 31 34 31 33 30 34 31 33 30 31.9 

PtGA 0.5 12.6 12 12.9 12 12.6 11.7 12.9 12 12.6 11.7 12.3 

Lequesne 0.5 6.5 6 7 6 6.5 6 7 6 6.5 6 6.5 

JSW mm. 0.3 4.32 4.54 4.28 4.77 4.31 4.78 4.29 4.75 4.3 4.77 4.5 

(1) DM II-I patients incoming data          

Data P-t.N DM1-11/ DM1-12/ DM1-13/ DM1-14/ DM1-15/ DM1-16/ DM1-17/ DM1-18/ DM1-19/ DM1-20/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean  
values 

ages 1.3 65.2 64.6 68.5 66.1 67.1 65.6 68.1 66.5 67.6 66.6 66.59 

BMI-

kg/cm
2
 1.1 25.3 23.9 27.2 26.2 24.9 26.8 26.5 25.9 26.3 24.6 25.76 

 VAS 
100mm 1.6 44 42 45 42 44 41 45 42 44 41 43.00 

WOMAC 1.7 34 32 36 32 36 33 36 32 35 33 33.9 

PtGA 0.5 14.2 13.3 14.5 13.3 14.5 13.6 14.5 13.3 14.2 13.6 13.90 

Lequesne 0.3 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 6.75 

JSW mm. 0.3 4.23 4.45 4.19 4.67 4.22 4.69 4.2 4.66 4.21 4.68 4.42 

(1) DM III-H patients incoming data          

Data P-t.N DM1-21/ DM1-22/ DM1-23/ DM1-24/ DM1-25/ DM1-26/ DM1-27/ DM1-28/ DM1-29/ DM1-30/  

gender SSDD F F F M F M F M F M 
Мean  
values 

ages 1.4 66.5 64.1 68.6 67.2 66.1 65.6 67.5 65.3 68.2 66.3 66.5 

BMI-

kg/cm
2
 1.5 22.8 23.9 27.4 26.4 26.6 24.6 27.1 26.2 25.1 26.8 25.7 

 VAS 
100mm 1.6 49 47 50 46 49 47 50 46 49 47 48.00 

WOMAC 1.6 39 37 40 36 39 37 40 36 39 37 38.00 

PtGA 0.5 18.7 18.1 19 17.8 18.7 18.1 19 17.8 18.7 18.1 18.40 

Lequesne 0.5 11 10.5 11 10 11 10.5 11 10 11 10.5 10.65 

JSW mm. 0.3 3.52 3.74 3.48 3.96 3.51 3.98 3.49 3.95 3.5 3.97 3.71 

(1) DM III-I patients incoming data          

Data P-t.N DM1-31/ DM1-32/ DM1-33/ DM1-34/ DM1-35/ DM1-36/ DM1-37/ DM1-38/ DM1-39/ DM1-40/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean  
values 

ages 1.4 64.1 65.5 66.6 67.3 63.2 65.2 66.5 66.1 67.5 64.5 65.65 
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BMI-

kg/cm
2
 1.2 23.4 24.9 26.1 26.4 25.7 24.3 27.2 24.9 26.9 26.3 25.61 

 VAS 
100mm 1.7 51 48 53 48 52 49 53 48 52 49 50.30 

WOMAC 1.7 42 39 43 39 42 40 43 39 42 40 40.90 

PtGA 0.6 19.3 18.4 19.9 18.4 19.6 18.7 19.9 18.4 19.6 18.7 19.09 

Lequesne 0.5 11 10.5 11.5 10.5 11.5 11 11.5 10.5 11.5 11 11.05 

JSW mm. 0.3 3.41 3.65 3.37 3.87 3.4 3.89 3.38 3.86 3.39 3.88 3.61 

Таблици 44-49. Входящи характеристики на групата с Euflexxa.  

(1) Eu II-H patients incoming data          

Data P-t.N Eu1-01/ Eu1-02/ Eu1-03/ Eu1-04/ Eu1-05/ Eu1-06/ Eu1-07/ Eu1-08/ Eu1-09/ Eu1-10/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
values 

ages 1.3 67.5 66.1 69.1 67.6 66.1 64.6 67.3 66.2 65.6 66.3 66.6 

BMI-

kg/cm
2
 1.2 26.2 23.9 26.8 25.8 26.4 24.2 25.6 27.6 24.8 26.8 25.8 

 VAS 
100mm 1.5 41 41 43 40 42 39 43 40 42 39 41 

WOMAC 1.6 31 31 34 31 33 30 34 31 33 30 32 

PtGA 0.5 13.3 13.3 13.9 13 13.6 12.7 13.9 13 13.6 12.7 13.3 

Lequesne 0.5 6 6 7 6 6.5 6 7 6 6.5 6 6.5 

JSW mm. 0.3 4.32 4.5 4.28 4.72 4.31 4.74 4.29 4.71 4.3 4.73 4.5 

 (1) Eu II-I patients incoming data          

Data P-t.N Eu1-11/ Eu1-12/ Eu1-13/ Eu1-14/ Eu1-15/ Eu1-16/ Eu1-17/ Eu1-18/ Eu1-19/ Eu1-20/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
values 

ages 1.2 66.5 65.1 68.3 66.2 65.5 66.1 68.1 65.3 67.1 67.6 66.6 

BMI-

kg/cm
2
 1.4 24.1 22.8 25.5 25.7 24.3 23.8 24.7 27.5 26.3 26.5 25.1 

 VAS 
100mm 1.0 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 43. 

WOMAC 1.7 34 32 36 33 36 32 36 32 35 33 34 

PtGA 0.6 14.2 13.3 14.5 13.3 14.5 13.6 14.5 13.3 14.2 13.6 13.9 

Lequesne 0.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 6.5 

JSW mm. 0.2 4.24 4.4 4.2 4.62 4.23 4.64 4.21 4.61 4.22 4.63 4.4 

(1) Eu II-A patients incoming data          

Data P-t.N Eu1-21/ Eu1-22/ Eu1-23/ Eu1-24/ Eu1-25/ Eu1-26/ Eu1-27/ Eu1-28/ Eu1-29/ Eu1-30/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
values 

ages 1.5 68.6 64.5 67.3 65.1 67.6 65.5 68.1 65.4 66.1 64.6 66.28 

BMI-

kg/cm
2
 1.1 24.4 24.6 26.3 25.6 24.2 24.9 23.9 25.1 24.6 25.8 25.5 

 VAS 
100mm 1.7 46 43 47 43 47 44 47 43 47 44 45.3 

WOMAC 1.7 37 34 38 34 37 35 38 34 37 35 35.3 

PtGA 0.6 14.8 13.9 15.4 13.9 15.1 14.2 15.4 13.9 15.1 14.2 14.6 

Lequesne 0.25 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.25 

JSW mm. 0.3 4.12 4.3 4.08 4.52 4.11 4.54 4.09 4.51 4.1 4.53 4.29 
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 (1) Eu III-H patients incoming data          

Data P-t.N Eu1-31/ Eu1-32/ Eu1-33/ Eu1-34/ Eu1-35/ Eu1-36/ Eu1-37/ Eu1-38/ Eu1-39/ Eu1-40/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
values 

ages 1.5 66.5 65.1 68.3 66.6 68.5 64.5 68.1 64.6 67.6 65.6 66.54 

BMI-

kg/cm
2
 1.1 24.8 25.7 27.3 24.6 23.6 25.1 25.4 26.9 26.6 26.1 25.61 

 VAS 
100mm 1.7 49 47 50 47 50 46 50 47 49 46 48.10 

WOMAC 1.7 39 37 40 37 40 36 40 37 39 36 38.10 

PtGA 0.50 18.7 18.1 19 18.1 19 17.8 19 18.1 18.7 17.8 18.43 

Lequesne 0.5 11 10.5 11 10.5 11 10 11 10.5 11 10 10.65 

JSW mm. 0.3 3.52 3.7 3.48 3.92 3.51 3.94 3.49 3.91 3.5 3.93 3.69 

 (1) Eu III-I patients incoming data          

Data P-t.N Eu1-41/ Eu1-42/ Eu1-43/ Eu1-44/ Eu1-45/ Eu1-46/ Eu1-47/ Eu1-48/ Eu1-49/ Eu1-50/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
values 

ages 1.1 64.5 66.2 67.1 65.3 64.1 65.1 66.6 67.3 64.5 65.1 65.58 

BMI-

kg/cm
2
 1.1 24.2 25.3 27.2 24.7 26.6 24.1 26.1 25.5 25.8 26.9 25.64 

 VAS 
100mm 1.7 51 48 52 48 52 49 52 48 52 49 50.4 

WOMAC 1.7 42 39 43 39 43 40 43 39 41 40 41.00 

PtGA 0.7 19.3 18.4 19.9 18.4 19.9 18.7 19.9 18.4 19.6 18.7 19.12 

Lequesne 0.5 11 10.5 11.5 10.5 11.5 11 11.5 10.5 10.5 11 10.95 

JSW mm. 0.3 3.42 3.6 3.38 3.82 3.41 3.84 3.39 3.81 3.4 3.83 3.59 

JSN mm. 0.05 0.51 0.55 0.51 0.55 0.51 0.55 0.51 0.55 0.51 0.55 0.53 

 (1) Eu III-A patients incoming data          

Data P-t.N Eu1-51/ Eu1-52/ Eu1-53/ Eu1-54/ Eu1-55/ Eu1-56/ Eu1-57/ Eu1-58/ Eu1-59/ Eu1-60/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
values 

ages 1.5 64.3 65.4 68.1 64.3 63.6 64.1 66.1 65.5 67.1 63.6 65.21 

BMI-

kg/cm
2
 1.6 23.7 24.1 27.2 23.9 23.5 24.6 23.7 25.5 22.3 27.1 24.56 

 VAS 
100mm 1.7 54 52 55 52 55 51 55 52 54 51 53.1 

WOMAC 1.7 44 42 45 42 45 41 45 42 44 41 43.10 

PtGA 0.50 20.2 19.6 20.5 19.6 20.5 19.3 20.5 19.6 20.2 19.3 19.93 

Lequesne 0.5 12 11.5 12 11.5 12 11 12 11.5 12 11 11.65 

JSW mm. 0.3 3.32 3.5 3.28 3.72 3.31 3.74 3.29 3.71 3.3 3.73 3.49 

 

Таблици 50-55. Входящи характеристики на групата с Hyalgan 

(1) Hy II-H patients incoming data          

Data P-t.N Hy1-01/ Hy1-02/ Hy1-03/ Hy1-04/ Hy1-05/ Hy1-06/ Hy1-07/ Hy1-08/ Hy1-09/ Hy1-10/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
Values 

ages 1.5 66.5 65.5 68.6 68.4 67.5 64.2 68.2 65.6 67.2 65.6 66.73 

BMI-

kg/cm
2
 1.7 24.6 22.8 26.6 26.8 25.9 27.2 27.4 25.2 23.5 27.4 25.74 
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 VAS 
100mm 1.5 41 40 43 39 42 40 43 39 42 40 40.9 

WOMAC 1.6 31 31 34 30 33 31 34 30 33 31 31.80 

PtGA 0.5 13.3 13 13.9 12.7 13.6 13 13.9 12.7 13.6 13 13.27 

Lequesne 0.5 6 6 7 6 6.5 6 7 6 6.5 6 6.3 

JSW mm. 0.3 4.29 4.55 4.25 4.77 4.28 4.79 4.26 4.76 4.27 4.78 4.50 

 (1) Hy II-I patients incoming data          

Data P-t.N Hy1-11/ Hy1-12/ Hy1-13/ Hy1-14/ Hy1-15/ Hy1-16/ Hy1-17/ Hy1-18/ Hy1-19/ Hy1-20/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
Values 

ages 1.0 64.6 66.6 68.1 67.4 66.3 65.6 67.5 66.1 67.1 66.2 66.55 

BMI-

kg/cm
2
 1.1 25.3 23.5 26.8 25.1 24.4 24.9 23.9 26.8 25.6 26.1 25.24 

 VAS 
100mm 1.5 43 42 45 42 44 41 45 42 44 41 42.9 

WOMAC 1.6 33 33 36 33 35 32 36 33 35 32 33.80 

PtGA 0.5 13.9 13.6 14.5 13.6 14.2 13.3 14.5 13.6 14.2 13.3 13.87 

Lequesne 0.5 6.5 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 6.7 

JSW mm. 0.3 4.21 4.45 4.17 4.67 4.2 4.69 4.18 4.66 4.19 4.68 4.41 

 (1) Hy II-A patients incoming data          

Data P-t.N Hy1-21/ Hy1-22/ Hy1-23/ Hy1-24/ Hy1-25/ Hy1-26/ Hy1-27/ Hy1-28/ Hy1-29/ Hy1-30/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
values 

ages 1.7 63.1 64.4 68.3 64.6 66.6 65.3 67.3 66.1 68.5 67.1 66.13 

BMI-

kg/cm
2
 1.5 25.3 24.9 26.9 25.9 27.1 23.3 25.6 24.4 22.3 24.6 25.03 

 VAS 
100mm 1.7 45 44 47 44 47 44 47 44 47 44 45.4 

WOMAC 1.6 36 34 38 35 38 34 38 35 37 35 36.00 

PtGA 0.7 13.5 12.9 14.4 13.2 14.4 12.9 14.4 13.2 14.1 13.2 13.62 

Lequesne 0.5 7 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.2 

JSW mm. 0.3 4.14 4.3 4.1 4.52 4.13 4.54 4.11 4.51 4.12 4.53 4.30 

 (1) Hy III-H patients incoming data          

Data P-t.N Hy1-31/ Hy1-32/ Hy1-33/ Hy1-34/ Hy1-35/ Hy1-36/ Hy1-37/ Hy1-38/ Hy1-39/ Hy1-40/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
values 

ages 1.2 66.1 65.6 68.2 66.6 66.3 65.1 67.6 65.5 68.1 65.3 66.44 

BMI-

kg/cm
2
 1.4 23.4 25.6 27.1 25.7 22.8 25.3 26.5 26.7 25.1 26.9 25.51 

 VAS 
100mm 1.5 48 46 50 47 50 47 50 47 49 47 48.10 

WOMAC 1.5 38 36 40 37 40 37 40 37 39 37 38.10 

PtGA 0.5 18.4 17.8 19 18.1 19 18.1 19 18.1 18.7 18.1 18.43 

Lequesne 0.5 10.5 10 11 10.5 11 10.5 11 10.5 11 10.5 10.65 

JSW mm. 0.3 3.54 3.7 3.5 3.92 3.53 3.94 3.51 3.91 3.52 3.93 3.70 

 (1) Hy III-I patients incoming data          

Data P-t.N Hy1-41/ Hy1-42/ Hy1-43/ Hy1-44/ Hy1-45/ Hy1-46/ Hy1-47/ Hy1-48/ Hy1-49/ Hy1-50/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
values 

ages 1.3 64.1 66.2 67.1 66.6 63.6 65.1 65.6 67.3 65.3 64.6 65.55 
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BMI-

kg/cm
2
 1.5 23.5 26.1 26.9 25.9 27.8 23.9 27.1 24.1 24.8 26.6 25.67 

 VAS 
100mm 1.7 50 49 52 49 52 48 52 49 52 48 50.4 

WOMAC 1.6 41 40 43 40 43 39 43 40 42 39 41.00 

PtGA 0.7 19 18.7 19.9 18.7 19.9 18.4 19.9 18.7 19.6 18.4 19.12 

Lequesne 0.5 11 11 11.5 11 11.5 10.5 11.5 11 11.5 10.5 11.1 

JSW mm. 0.3 3.44 3.59 3.37 3.84 3.44 3.81 3.41 3.8 3.42 3.84 3.60 

 (1) Hy III-A patients incoming data          

Data P-t.N Hy1-51/ Hy1-52/ Hy1-53/ Hy1-54/ Hy1-55/ Hy1-56/ Hy1-57/ Hy1-58/ Hy1-59/ Hy1-60/  

gender SD F F F M F M F M F M 
Мean 
Values 

ages 1.6 63.4 66.3 66.5 65.1 63.5 65.2 67.1 63.4 66.1 68.1 65.47 

BMI-

kg/cm
2
 1.2 24.9 25.1 26.7 24.6 22.8 25.3 23.5 24.1 23.6 26.1 24.67 

 VAS 
100mm 1.7 53 51 55 51 55 52 55 51 54 52 52.9 

WOMAC 1.7 44 40 44 40 44 41 44 40 43 41 43.00 

PtGA 0.5 19.9 19.3 20.5 19.3 20.5 19.6 20.5 19.3 20.2 19.6 19.87 

Lequesne 0.5 11.5 11 12 11 12 11.5 12 11 12 11.5 11.55 

JSW mm. 0.3 3.34 3.5 3.3 3.72 3.33 3.74 3.31 3.71 3.32 3.73 3.50 

 

Таблица 56. Средни стойности (mediana ± IQR) на клиничните и рентгенови показатели, във 

връзка с рентгеновите стадии и модели 

Parameter 
Group 

DD –months 
(Median ± IQR) 

WP-VAS 
(Median ± IQR) 

WOMAC-C 
(Median ± IQR) 

PtGA 
(Median ± IQR) 

mJSW 
(Median ± IQR) 

NS      

K/L-II”H” 10 (8-12) 41(39-42) 32(30-33) 13.3(13.0-13.7) 4.4(4.3-4.8) 

K/L-II”I” 8(6-10) 43(42-44) 33(33-35) 14.2(13.9-14.8) 4.3(4.3-4.6) 

K/L-II”A” 6(4-8) 45(44-47) 36(35-37) 14.8(14.6-15.8) 4.2(4.1-4.5) 

K/L-III”H” 27(24-30) 48(47-49) 38(37-39) 18.3(18.0-18.8) 3.6(3.5-4.0) 

K/L-III”I” 21(18-24) 50(49-52) 41(40-42) 18.9(18.6-19.7) 3.5(3.4-3.9) 

K/L-III”A” 12(9-15) 52(52-54) 43(42-44) 19.6(19.5-20.3) 3.4(3.3-3.8) 

MpA      

K/L-II”H” 10 (8-12) 41(40-42) 32(31-33) 13.3(12.9-13.7) 4.4(4.3-4.8) 

K/L-II”I” 8(6-10) 43(41-45) 34(32-36) 13.9(13.3-14.5) 4.3(4.2-4.7) 

K/L-III”H” 27(24-30) 48(47-49) 38(37-39) 18.4(18.0-19.0) 3.6(3.5-4.0) 

K/L-III”I” 21(18-24) 50(48-52) 41(39-42) 19.0(18.4-19.7) 3.5(3.4-3.9) 

LMW-HA      

K/L-II”H” 10 (8-12) 41(40-42) 31(31-33) 13.2(12.9-13.7) 4.4(4.3-4.7) 

K/L-II”I” 8(6-10) 43(42-44) 33(33-35) 13.8(13.5-14.3) 4.3(4.2-4.7) 

K/L-II”A” 6(4-8) 45(44-48) 36(35-38) 14.4(14.2-15.4) 4.2(4.1-4.5) 

K/L-III”H” 27(24-30) 48(47-49) 38(37-40) 18.3(18.1-19.0) 3.6(3.5-3.9) 

K/L-III”I” 21(18-24) 50(49-53) 41(40-43) 18.9(18.6-19.9) 3.5(3.4-3.8) 

K/L-III”A” 12(9-15) 53(51-55) 43(41-45) 19.8(19.3-20.5) 3.4(3.3-3.7) 
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MMW-HA      

K/L-II”H” 10 (8-12) 41(40-42) 31(31-33) 13.3(12.9-13.7) 4.4(4.3-4.8) 

K/L-II”I” 8(6-10) 43(41-45) 34(32-36) 13.9(13.3-14.5) 4.3(4.2-4.6) 

K/L-II”A” 6(4-8) 45(43-48) 36(34-37) 14.5(13.9-15.2) 4.2(4.1-4.5) 

K/L-III”H” 27(24-30) 48(47-50) 38(37-40) 18.3(18.1-19.0) 3.6(3.5-3.9) 

K/L-III”I” 21(18-24) 50(48-53) 41(39-43) 19.0(18.4-19.9) 3.5(3.4-3.8) 

K/L-III”A” 12(9-15) 53(52-55) 43(42-45) 19.9(19.5-20.5) 3.4(3.3-3.7) 

 

Таблица 57. Корелации между клиничните и рентгенови параметри (Spearman rho). 

 

3.2. Корелации между клиничните и рентгенови параметри – всички клинични парамет-

ри корелираха помежду си с висок афинитет (rS>0.7) – таблица 57. 

✓ Медианата на болката (WP) – при нас корелираше най-силно с WOMAC- и Lequesne- 

индексите, следвана от линейна, но негативна корелация със степента на морфологич-

Correlations: 0.7 < rS < 0.9 –висока корелация; 0.5 < rS < 0.7 –значителна корелация; 0.3 < rS < 0.5 –умерена корелация; 

0.1 < rS  < 0.3 –слаба корелация. 

Spearman's rho WOMAC-M0 WP(VAS)-M0 L.I.-M0 PTGA-M0 JSW-M0 K/L-grade 

 WOMAC-M0 Correlation Coefficient 1.000 .996** .981** .883** -.951** -.830** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 

N 220 220 220 220 220 220 

WP(VAS)-M0 Correlation Coefficient .996** 1.000 .983** .877** -.959** -.832** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 

N 220 220 220 220 220 220 

L.I.-M0 Correlation Coefficient .981** .983** 1.000 .857** -.953** -.875** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 

N 220 220 220 220 220 220 

PTGA-M0 Correlation Coefficient .883** .877** .857** 1.000 -.832** -.709** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 

N 220 220 220 220 220 220 

JSW-M0 Correlation Coefficient -.951** -.959** -.953** -.832** 1.000 .866** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 

N 220 220 220 220 220 220 

K/L-grade Correlation Coefficient -.830** -.832** -.875** -.709** .866** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 220 220 220 220 220 220 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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ните промени (JSW и K/L grade), като връзката с JSW бе по-силна  (rS =0.996; p<0.001 / 

rS =0.981; p<0.001 / rS = -0.959; p<0.001 / rS = -0.832; P<0.001). 

✓ Функционалната способност (WOMAC-C) – корелираше най-силно с WP, следван от L.I. 

и  линейно, негативно с морфологичните промени, като отново връзката с JSW бе по-

силна (rS=0.996; p<0.001 / rS=0.981; p<0.001 / rS= -0.951; p<0.001 / rS =-0.830; p<0.001). 

✓ Алгофункционалния индекс на Lequesne – корелираше в еднаква степен с WP и 

WOMAC–C, както и линейно, негативно с морфологичните промени, като отново върз-

ката с JSW бе по-силна (rS=0.983; p<0.001 / rS=0.981; p<0.001 / rS=0.953; p<0.001 / 

rS=0.875; p<0.001).  

✓ Пациентската оценка на състоянието (PtGA) – корелираше в еднаква степен с WOMAC-

C и WP и линейно негативно с морфологичните промени и отново връзката с JSW – бе 

по-силна (rS =0.883; p<0.001 / rS =0.877; p<0.001 / rS=-0.832; p<0.001 / rS=-0.709; p=0.008). 

✓ Най –силна бе корелацията WP/WOMAC-C (0.996/0.980), а най-слаба –корелацията  

PtGA/K/L-grade (0.710/0.60). По слабата корелация на PtGA с морфологичните промени, 

е резултат на комплексността на показателя. Показателя –WP, e „прост“ (зависи основно 

от рентгеновия клас-K/L-grade и морфологичния вариант –микроархитектоника на SB), 

показателите F/PtGA, обаче са комплексни (освен от степента на морфологичните 

промени, зависят и от други променливи в организма (F -мотивация, обща кондиция), а 

при PtGA се намесват и фактори като CS –central sensitization, образование, професия, 

life stile и др. 

   

3.3. Анализ на демографските показатели 

 

Поради предварително зададените в дизайна лимитации за минимализиране влиянието на 

факторите ИТМ и възраст, пациентските групи в проучването  бяха хомогенни по следните  

показатели: 

 

✓ Средна възраст – 65.5 (64-67) – таблици 34-55. 

 

✓ ИТМ – 25.5 (24-27) – таблици 34-55. 

 

✓ Пол – в студио (1) и (2), половото разпределение бе: М/Ж = 88/132 (40%/60%), с 

доминиране на женския пол, разпределени поравно в двата рентгенови стадия: K/L-II: 

M/Ж = 44/66; K/L-III: M/Ж = 44/66. Дистрибуцията по пол, във връзка с рентгеновия,  

модел също беше спазена – съотношението М/Ж във всяка рандомизационна група беше  

4/6 –таблици 34-55.  

 

✓ Разпределението по пол във връзка с рентгеновия модел, преди рандомизацията (по 

време на селекцията на пациентите  в общата популация), обаче показваше различно 

процентно съотношение между двата пола, при различните варианти: “H” – М/Ж = 

60/40%; “I” – М/Ж = 50/50; “A” – М/Ж = 30/70%. Тоест, относителен превес на мъжкия 

пол при “H”-вариантите, при абсолютен превес на женския пол при “A”-вариантите 

(P=0.044).  
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3.4. Анализ на клиничните показатели: 

✓ Продължителност на оплакванията (Disease Duration / DD = months with symptoms) 

– анамнестично, средните стойности за продължителността на оплакванията в 

различните рентгенови стадии и модели  бяха: DD-при K/L-II: атрофични варианти (А) 

– 6 ± 2 месеца, междинни варианти (I) – 8 ± 2 месеца, хипертрофични варианти (H) – 10 

± 2 месеца. DD при K/L-III: бяха: A – 12 ± 3 месеца; I – 21 ± 3 месеца; H – 27 ± 3 месеца 

– таблица 56. Промените в DD, във връзка с пола са разгле-дани в раздела „Корелации 

между демографските, клинични и рентгенови показатели“. 

 

✓ Болка при движение (WP) – VAS/100mm.  

Медианите на WP бяха различни при различните рентгенови стадий (K/L-II vs. K/L-III): 43 

(41-45) vs. 50 (49-53) – канонична основа, но стойностите бяха различни и при различните 

рентгенови модели на един и същ стадий – теза. За проверка на тезата бяха използвани 

междинен, Kruscal Wallis Н -сравнителен анализ на средните стойности за WP и при 

положителен резултат – той бе доуточняван с помощта на Dunn’s post-hock и  Dunn-

Bonferroni post-hock анализите – таблици -56, фигурa 1.  

 

Фигура -1. Разлики между клиничните (WP; F; PtGA) показатели, във връзка с рентгеновия 

стадий и модел при терапевтичните групи. 

Статистически значими разлики се наблюдавха между крайните варианти: “H” vs.”A”, 

докато при междинните “H” vs. “I” и “I” vs. “A”, разлики съществуваха (block plot-

диаграми и резултати от междинния (Kruskal-Wallis Н / Mann-Whitney U), анализ –фигури 

44-47, но разликите не бяха статистически значими, според консервативния Dunn-

Bonferroni post hock анализ. 

✓ Функционална способност (F) – медианите на стойностите на F  бяха различни при 

различните рентгенови стадии (KL-II vs. KL-III) – канонична основа: 34 (32-36) vs. 

41 (39-43), но стойностите бяха различни (подобно на тези за WP) и при различните 
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рентгенови модели на един рентгенов стадий –теза. За проверка на тезата бяха 

използвани междинен, (Kruscal-Wallis H; Mann-Whitney U) анализ на средните 

стойности за F и при положителен резултата – той бе доуточняван с помощта на 

Dunn’s post-hock и Dunn-Bonferroni, post-hock анализи. Поради лимитациите на 

обема на автореферата и високите корелации между клиничните показатели -

таблицa-57, от сравненията между морфологичните модели на един стадии за 

показателите WP/F/PtGA  бе избрано –за демонстрация сравнението за WP, 

сравненията за  F/PtGA –имат идентичен вид (фигурa 1).  

✓ Пациентска оценка на състоянието (PtGa) – медианитие на стойностите на PtGA 

бяха различни при различните рентгенови стадии (K/LII vs. K/LIII) – канонична 

основа: 14-points (13-15) = 28mm (26-30) vs. 19-pts (18-20) = 38mm (36-40), но 

стойностите бяха различни и между различните рентгенови модели на един стадий 

–теза. За проверка на тезата бяха използвани междинен (Kruscal Wallis H; Mann-

Whitney U), анализ на средните стойности за PtGA и при положителен резултат – той 

бе доуточняван с помоща на Dunn’s post-hock и Dunn-Bonferroni, post-hock, 

анализите – таблица-56, фигурa 1. 

 

3.5.  Анализ на рентгеновите показатели (mJSW) – стойностите на mJSW бяха различни 

при различните рентгенови стадии (K/L-II vs. K/L-III) – канонична основа: 4.5 mm. (4.2-4.8) 

vs. 3.7 mm. (3.5-3.9). Сигнификантни разлики, обаче в стойностите на mJSW, при 

междинните анализи, между различните рентгенологични варианти на K/L-II и K/L-III - 

не се установиха – таблица-56. Тази находка  не е в конфликт с основната теза, понеже 

обект за сравнение са не изходните стойности в JSW, а рентгеновата прогресия (mJSN) във 

времето, между различните варианти. Липсата на статистически разлики в mJSW, при 

налични  такива в параметрите, характеризиращи клиничното представяне, означава, че: 

стойностите на клиничните параметри не са единствено функция на JSW, а и на микро- и 

макро -архитектониката на субхондралната кост, зависещи от своя страна от 

морфологичния вариант на стадия -теза.  

 

3.6. Корелации  между демографските, клинични и рентгенови показатели – максимал-

ното хомогенизиране на групите (дизайн), резултира в елиминиране  влиянието на  факто-

рите “възраст“ и “BMI“ върху еволюцията на НОА, позволявайки установяването на „изчис-

тени“, линейни корелации между факторите с първостепенно значение за клиничната и 

рентгенова прогресия на заболяването, коментирани в обзора: Пол; DD; Морфологични 

промени (K/Lgrade/JSWmm.); WP; F (WOMAC-C; L.I); PtGA. Установените корелации са 

представени на таблици 58-a/b/c и фигурa 2.   

Таблица 58-а. Промени в клиничните и рентгенови параметри във връзка с пола, 

рентгеновия стадий и модел.  

Parameter 
Median ± IQR 

“H”-models: 
Median ± IQR 

“I”- models: 
Median ± IQR 

“A”-models: 
Median ± IQR 

DD (months) K/L-II (F+M) 
M 
F 

10 (7-13) 
12 (9-13) 
8 (5-11) 

8 (5-11) 
10 (7-13) 

6 (3-9) 

6 (3-9) 
8 (5-11) 
4 (1-7) 
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DD (months) K/L-III (F+M) 
M 
F 

27 (23-31) 
30 (26-34) 
24 (20-28) 

21 (17-25) 
24 (20-28) 
18 (14-22) 

12 (8-16) 
15 (11-19) 

9 (5-13) 

WP (VASmm.) K/L-II (F+M) 
M 
F 

41 (39-42) 
39 (38.5-39.5) 
42 (40.5-43.5) 

43 (41-45) 
41.5 (41-42) 

44(43.5-44.5) 

45 (42-48) 
43.5 (43-44) 
46.5 (45-48) 

WP (VASmm.) K/L-III (F+M) 
M 
F 

48 (46-50) 
46.5(46-47) 

49(48.5-49.5) 

50.5 (48.5-52.5) 
48.5 (48-49) 
51.5 (51-52) 

53 (51-55) 
51.5 (51-52) 

54(53-55) 

F (WOMAC-C) K/L-II (F+M) 
M 
F 

32 (30-34) 
30.5 (30-31) 
32.5 (32-33) 

34 (32-36) 
32.5 (32-33) 
35 (34-36) 

36.5 (35-38) 
34.5 (34-35) 
37 (36-38) 

F (WOMAC-C) K/L-III (F+M) 
M 
F 

38 (36-40) 
36.5 (36-37) 

39 (38.5-39.5) 

41 (39-43) 
39.5 (39-40) 

42 (41.5-42.5) 

43 (41-45) 
41.5 (41-42) 

44 (43.5-44.5) 

PtGA (1pts=2mm/VAS) K/L-II 
M 
F 

13.5 (12.5-14.5) 
13 (12.5-13.5) 
14 (13.5-14.5) 

14 (13.5-14.5) 
13.5 (13-14) 

14.5±0.44 (14-15) 

14.5 (14-15) 
14 (13.5-14.5) 
15 (14.5-15.5) 

PtGA (VASmm.) K/L-III 
M 
F 

16.5 (12.5-20.5) 
16 (14-18) 

17 (15.5-18.5) 

19 (18.5-19.5) 
18.5 (18-19) 
19.5 (19-20) 

19.5 (19-20) 
19 (18.5-19.5) 
20 (19.5-20.5) 

JSW (mm.) K/L-II 
M 
F 

4.5 (4.3-4.7) 
4.7 (4.6-4.8) 
4.3 (4.2-4.4) 

4.4 (4-4.8) 
4.6 (4.5-4.7) 

4.2±0.1 (4.1-4.3) 

4.3 (3.9-4.7) 
4.5 (4.4-4.6) 
4.1 (4.0-4.2) 

JSW (mm.) K/L-III 
M 
F 

3.7 (3.5-3.9) 
3.9 (3.8-4.0) 
3.5 (3.4-3.6) 

3.5 (3.3-3.8) 
3.8 (3.7-3.9) 

3.3±0.1 (3.2-3.4) 

3.3 (3.0-3.6) 
3.7 (3.6-3.8) 
3.0 (2.9-3.1) 
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Фигура -2. Промени в клиничните и рентгенови параметри във връзка с пола.  

Таблица 58-b. Descriptive Statistics -Ранкиране на показателите (Ranks)       

Test Statisticsa,b                         

 Gender N Mean Rank 

JSW Male 88 142.94 

Female 132 88.88 

Total 220  

VAS Male 88 88.38 

Female 132 125.25 

Total 220  
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LI Male 88 93.15 

Female 132 122.07 

Total 220  

WOMAC-C Male 88 90.07 

Female 132 124.12 

Total 220  

PtGA Male 88 92.33 

Female 132 122.61 

Total 220  

 

Таблица 58-c – Непараметричен анализ:    Kruskal Wallis Test                           

 JSW VAS LI WOMAC-C PtGA 

Chi-Square 38.094 17.793 11.130 15.181 11.979 

Df 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. .000 .000 .001 .000 .001 

✓ Продължителността на болестта (DD), беше различна при различните рентгенови 

стадии и модели (канонична основа), но беше различна и между мъжете и жените с 

идентичен рентгенов стадий и модел – таблици-58-a/b/c; фигурa 2.  

✓ Жените и мъжете имаха сигнификантно различни стойности в медианата на всички кли-

нични параметри, при един и същ рентгенов стадий и модел.  (Kruskal-Wallis Н: WP –

p<0.001; F – p<0.001; L.I. – p =0.001; PtGA – p =0.001; JSW – p<0.001) – таблици-58-a/b/c; 

фигурa 2.  

✓ Жените и мъжете със сходни стойности за клиничните параметри – имаха 

сигнификантни различия в JSW (Kruskal-Wallis Н: WP –p<0.001; F – p<0.001; L.I. – p = 

0.001; PtGA – p = 0.001; JSW – p<0.001) – таблици-58-a/b/c; фигурa 2. 

 Обяснението на тези факти е:  

✓ Жените имат изходно по-ниски стойности на JSW-във всички точки на измерване, запаз-

ващи се и след стандартизацията за BMI и възраст, като средните полово детерминирани 

разлики са 0.34mm. (95%CI: 0.24-0.44), [50, 61, 62].  

✓ При жените, за разлика от мъжете е забелязана тенденция JSW да намалява с времето-

M. Doherty и сътр. 2003г. [63].  

✓ Проучвания върху нагласата на половете за реалната оценка на събития свързани със 

здравето (болка) и съответно – търсенето на лекарска помощ за тяхното обяснение и  
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решение, са демонстрирали закъснение за мъжкия пол вариращо от дни до месеци в 

зависимост от патологията. Тоест мъжете, по-продължително време са склонни да 

неглежират умерена болка и други събития, без да търсят обяснение / помощ от лекар. 

Това обяснява по-ниските стойности на DD–съобщавани от мъжете, както и необходи-

мостта от съобразяването на дизайните на студийте върху НОА с половата дистрибуция. 

Тоест, за получаването на реални резултати, групите трябва да са с фиксирана полова 

дистрибуция. 

Имайки впредвид данните,  цитирани в обзора [66;67;68]   за честота на морфологичните 

варианти („А“-10%; „Н“-30%; „I“-60%) и вариациите в стойностите на параметрите – до 

35% в плюс за „А“- и до 35% в минус за „Н“-вариантите, необходимостта от съобразяване 

на дизайните и с рентгеновия модел е явна. Тоест,  за получаването на реални изходни 

резултати, групите трябва да са хомогении по двата показателя  „рентгенов стадий + 

рентгенов модел“ и да са с фиксирана с тях полова дистрибуция. 

След хомогенизация по показателите – рентгенов стадий + рентгенов модел и фиксиране на 

половата дистрибуция в групите, свързано със стадия и модела – липсват  разлики в пара-

метрите, характеризиращи клиничното представяне и ширината на ставното пространство 

между терапевтичните групи – таблица 59.  

Таблица 59. Характеристики на терапевтичните групи след рандомизацията 

   X-
Ray 

Stage 

X-Ray 
Model 

Applied 
Treatment

# 

WOMAC-M0 
Median 

(IQR) 
p* 

WAS-M0 
Median 

(IQR) 
p* 

PtGA-M0 
Median (IQR) p* 

JSW-M0 
Median (IQR) 

p* 

K/L II 

H 

Co 32 (30-33) 

0.997 

41 (38-44) 

0.997 

13.3(13.0-13.7) 

0.992 

4.4 (3.9-4.9) 

0.894 
DM 32 (31-33) 41 (39-43) 13.3(12.9-13.7) 4.4 (3.9-4.9) 

Eu 31 (31-33) 41 (39-43) 13.3(12.9-13.7) 4.4 (4.0-4.8) 

Hy 31 (31-33) 41(39-43) 13.2(12.9-13.7) 4.4 (3.9-4.9) 

I 

Co 33 (33-35) 

1.000 

43 (41-45) 

1.000 

14.2(13.9-14.8) 

0.177 

4.3 (4.0-4.6) 

0.890 
DM 34 (32-36) 43 (39-47) 13.9(13.3-14.5) 4.3 (3.8-4.8) 

Eu 34 (32-36) 43 (39-47) 13.9(13.3-14.5) 4.3 (3.9-4.7) 

Hy 33 (33-35) 43 (41-45) 13.8(13.5-14.3) 4.3 (3.8-4.8) 

A 

Co 36 (35-37) 

0.966 

45 (42-48) 

0.952 

14.8(14.6-15.8) 

0.177 

4.2 (3.8-4.6) 

0.595 Eu 36 (34-37) 45 (41-49) 14.5(13.9-15.2) 4.2 (3.8-4.6) 

Hy 36 (35-38) 45 (41-49) 14.6(13.9-15.2) 4.2 (3.8-4.6) 

K/L III 

H 

Co 38 (37-39) 

0.994 

48 (46-50) 

0.982 

18.3(18.0-18.8) 

0.924 

3.6 (3.1-4.1) 

0.931 
DM 38 (37-39) 48 (46-50) 18.4(18.0-18.9) 3.6 (3.1-4.1) 

Eu 38 (37-40) 48 (45-51) 18.4(18.0-19.0) 3.6 (3.2-4.0) 

Hy 38 (37-40) 48 (45-51) 18.3(18.1-19.0) 3.6 (3.2-4.0) 

I 

Co 41 (40-42) 

0.994 

50 (47-53) 

0.992 

18.9(18.6-19.7) 

0.992 

3.5 (3.0-4.0) 

0.942 
DM 41 (39-42) 50 (46-54) 19.0(18.4-19.7) 3.5 (3.0-4.0) 

Eu 41 (39-43) 50 (45-55) 19.0(18.4-19.9) 3.5 (3.1-3.9) 

Hy 41 (40-43) 50 (46-54) 18.9(18.6-19.9) 3.5 (3.1-3.9) 

A 

Co 43 (42-44) 

0.961 

52 (50-54) 

0.924 

19.6(19.5-20.3) 

0.924 

3.4 (2.9-3.9) 

0.852 Eu 43 (42-45) 53 (50-56) 19.9(19.5-20.5) 3.4 (3.0-3.8) 

Hy 43 (41-45) 53 (49-57) 19.8(19.3-20.5) 3.4 (3.0-3.8) 
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1. ЛОНГИТУДИНАЛНО ПРОУЧВАНЕ – РЕЗУЛТАТИ: 

 

4.1. Лонгитудинално проучване – основни принципи при наблюдаваните промени:  

 

1. От двата рентгенови стадия, K/L-III, е „по-динамичния “стадий – промените, както в 

клиничните, така и в рентгеновите показатели при него са по-ранни спрямо K/L-II. 

 

2. От морфологичните варианти, най-динамичен е „А “-варианта, следван от „I “-варианта, 

а „най-бавен “е „Н “-варианта, както по отношение на промени в клиничните, така и в 

рентгеновите показатели. 

 

3. От рентгеновите показатели – JSN (разликата между JSW в -2 времеви пункта) е „по-

динамичния “показател, а промените в JSN са по-ранни, сравнено с промените в JSW. 

 

4. Параметъра WP e „прост “, а параметрите F и PtGA –„комплексни “(зависят от повече 

променливи), тоест не са единствено функция на WP, а и на други параметри на 

индивида –психологични (мотивация) и физиологични (обща кондиция), Съпоставяйки 

комплексността (F vs. PtGA), PtGA е „по-комплексния “от двата –зависи от повече 

„външни “фактори (F -мотивация, обща кондиция), PtGA (+ фактори като CS –central 

sensitization, образование, професия, жизнен стандарт и начин на живот).  PtGA е и „по-

динамичния “от двата показателя –промените в него типично изпреварват с около месец 

промените в F. 

 

4.2. Лонгитудинално проучване – промени в клиничните и рентгенови показатели 

между вариантите на един стадий и между терапевтичните групи: 

1) Сигнификантни разлики за всички клинични параметри, между всички варианти на един 

стадии, се установиха: IA-CS –3 месец, IA-NS –6 месец, LMW-HA –K/L-III (7-месец); 

K/L-II (18-месец), група MMW-HA – K/L-III (9-месец); K/L-II (21-месец). Разликите се 

запазиха, до излизане на болните от проучването (THR), или до края на проследяването 

(М61) –таблица 60, фигури 3-6.   

 

2) Сигнификантни разлики за рентгеновите параметри, между всички варианти на един 

стадий  бяха установени : IA-CS –М24, IA-NS –K/L-III -М36; K/L-II –М60, групи LMW-

HA/MMW-HA – K/L-III на М48; K/L-II - М60. Разликите се запазиха до излизане от 

проучването (THR) или края на проследяването (М61) –таблица 60, фигури 3-6. 

 

3) При терапевтичните групи: 

 

1. Сигнификантни разлики в клиничните показатели спрямо изходните стойности 

(OARSI –отговори), при единичен курс имахме при: IA-CS – двата варианта на K/L-

II и „Н“-варианта на K/L-III. При двете ХК, единичния курс реализира OARSI-

отговори на М2 –при всички варианти, без K/L-III”A”, MMW-HA-III”A” обаче, на 

М3  изпълни за 1-месец (М3-М4), OARSI-критериите. Повторния курс, показа куму-

лативни ефекти (всички терапевтични режими) с нарастване продължителността на 



57 
 

регистрираните OARSI-отговори, като допълнително се регистрираха, OARSI-

отговори и при ”I”-вариантите на K/L-III (IA-CS) и “A”-вариантите на K/L-III (IA-

HA) –таблици 59-60. 

 

2. Сигнификантни разлики в JSN за K/L-II/III (Hy/Co; Eu/Co), се установиха на М12. На 

М24 и М36, но не и на М42, към тях за 18-месеца се прибави разликата DM/Co –само 

за K/L-II”H”-варианта. Тези разлики са важни, защото в съчетание с аналогични 

разлики в JSW –доказват разлики в рентгеновата прогресия и наличието на „БМЕ“, 

за съответната терапия –таблица 59, фигури 4-7. 

 

3. Сигнификантни разлики в JSW –за двете ХК, при трите варианта и на двата рентге-

нови стадия спрямо NS се установиха на М36. Разлики в JSW: IA-CS/IA-NS и 

LMW/MMW-HA, не се регистрираха в никой времеви момент, при никой от двата 

рентгенови стадия –таблица 59, фигури 4-7. 

 

4. Сигнификантни разлики (≥12-месеца), във времената за алопластика спрямо групата 

NS, бяха установени след повторните курсове на двете ХК, при “H”/”I”-вариантите 

на двата рентгенови стадия – таблица -61, фигура -8. 

 

Таблица –60. Промени показателите:  WP-VAS/WOMAC-C/PtGA/mJSW (median ± IQR), 

между терапевтичните групи –във времето. Стойностите асоциирани с OARSI-отговори, 

са маркирани в зелено (първи курс) и червено (втори курс). 

 
Month / 
Group 

M0 (Baseline) 
 

M1 M2 M3 M5 M6 M7 

NS  

K/L-II”H” 41(38-44) 
32(31-33) 
27(26-27) 

4.4(3.9-4.9) 

33(31-34) 
23(22-24) 
21(20-22) 

35(33-36) 
25(24-26) 
22(21-23) 

 

37(35-38) 
27(26-28) 
24(23-25) 

41(39-42) 
31(30-32) 
27(26-28) 

31(30-33) 
22(21-23) 
22(21-23) 

34(32-35) 
25(24-26) 
23(22-24) 

K/L-II”I” 43(42-44) 
33(33-35) 
29(28-30) 

4.3(4.0-4.6) 

35(34-37) 
25(24-27) 
23(22-24) 

37(36-39) 
27(26-29) 
24(23-25) 

39(38-41) 
29(29-31) 
26(25-27) 

43(42-45) 
33(32-35) 
29(28-30) 

35(34-37) 
25(24-27) 
24(23-25) 

37(36-39) 
27(27-29) 
25(24-26) 

K/L-II”A” 45(44-47) 
36(35-37) 
30(29-31) 

4.2(3.8-4.6) 

38(37-40) 
28(27-30) 
25(24-26) 

40(39-42) 
30(29-32) 
26(25-27) 

42(41-44) 
32(31-34) 
28(27-29) 

46(45-48) 
36(35-38) 
31(30-32) 

38(38-40) 
29(28-31) 
26(25-27) 

41(40-43) 
31(30-33) 
28(27-29) 

 

K/L-III”H” 48(47-49) 
38(37-39) 
37(36-38) 

3.6(3.1-4.1) 

40(39-42) 
31(29-32) 
32(31-33) 

41(41-43) 
32(31-33) 
33(32-34) 

43(42-45) 
34(32-35) 
34(33-35) 

46(45-48) 
37(35-38) 
36(35-37) 

38(38-40) 
29(28-31) 
31(30-32) 

40(39-42) 
31(29-32) 
32(31-33) 

K/L-III”I” 50(49-52) 
41(40-42) 
38(37-39) 

3.5(3.0-4.0) 

43(42-46) 
33(32-35) 
32(31-34) 

44(43-47) 
35(34-36) 
34(33-35) 

46(45-49) 
36(35-38) 
36(35-37) 

49(48-52) 
39(38-41) 
38(37-39) 

42(41-45) 
32(32-34) 
34(33-35) 

44(43-46) 
34(33-36) 
35(34-36) 

K/L-III”A” 52(52-54) 
43(42-44) 

39(39-40.5) 

45(45-48) 
36(35-38) 
36(35-37) 

47(47-49) 
38(37-40) 
37(36-38) 

49(48-51) 
39(39-41) 
38(37-39) 

52(52-54) 
43(42-45) 
40(39-41) 

45(45-48) 
36(35-38)7 
36(35-37) 

47(47-49) 
38(37-40) 
38(37-39) 
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3.4(2.9-3.9) 

MpA  

K/L-II”H” 41(40-42) 
32(31-33) 
27(26-28) 

4.4(3.9-4.9) 

26(25-27) 
16(15-17) 
18(17-19) 

26(25-28) 
17(16-18) 
18(17-19) 

27(26-28) 
17(16-18) 
18(17-19) 

29(27-30) 
19(18-20) 
19(18-20) 

13(12-15) 
4(2-5) 

10(9-11) 

14(12-15) 
4(3-5) 

10(9-11) 

K/L-II”I” 43(41-45) 
34(32-36) 
28(27-29) 

4.3(3.8-4.8) 

30(28-32) 
20(18-22) 
20(19-21) 

30(28-32) 
20(18-23) 
20(19-21) 

31(29-33) 
21(19-23) 
20(19-21) 

32(30-34) 
23(21-25) 
21(20-22) 

19(17-21) 
9(7-11) 

13(12-14) 

19(17-21) 
9(7-12) 

13(12-14) 

K/L-III”H” 48(47-49) 
38(37-39) 
37(36-38) 

3.6(3.1-4.1) 

38(36-39) 
28(27-29) 
30(29-31) 

38(37-39) 
28(27-30) 
30(29-31) 

39(37-40) 
29(28-30) 
31(30-32) 

40(39-42) 
30(29-32) 
32(31-33) 

30(29-32) 
20(19-22) 
26(25-27) 

30(29-32) 
21(20-22) 
26(25-27) 

K/L-III”I” 50(48-52) 
41(39-42) 
38(37-39) 

3.5(3.0-4.0) 

41(39-42) 
31(29-33) 
33(32-34) 

41(40-43) 
32(30-33) 
33(32-34) 

42(40-44) 
32(30-34) 
34(33-35) 

44(42-45) 
34(32-36) 
35(34-36) 

35(33-36) 
25(23-26) 
29(28-30) 

35(33-37) 
25(23-27) 
29(28-30) 

LMW-HA  

K/L-II”H” 41(40-42) 
31(31-33) 

26.5(26-27) 
4.4(3.9-4.9) 

35(34-37) 
22(22-24) 
22(21-23) 

28(28-30) 
18(18-20) 
19(18-20) 

26(26-28) 
17(16-19) 
18(17-19) 

27(27-29) 
18(17-19) 
19(18-20) 

19(18-21) 
9(8-11) 

14(13-15) 

15(14-17) 
5(4-7) 

13(12-14) 

K/L-II”I” 43(42-44) 
33(33-35) 
28(27-29) 

4.3(3.8-4.8) 

33(33-35) 
25(24-27) 
23(22-24) 

31(30-33) 
21(20-23) 
21(20-22) 

 

29(28-31) 
19(18-21) 
20(19-21) 

30(29-32) 
20(19-22) 
21(20-22) 

22(21-24) 
12(11-14) 
15(14-16) 

18(17-20) 
8(7-10) 

14(13-15) 

K/L-II”A” 45(44-48) 
36(35-38) 
29(28-30) 

4.2(3.8-4.6) 

37(37-40) 
28(27-30) 
25(24-26) 

34(34-37) 
25(24-27) 
22(21-23) 

33(32-36) 
23(22-26) 
21(20-22) 

34(33-37) 
24(24-27) 
22(21-23) 

27(26-29) 
17(16-20) 
16(15-17) 

24(23-26) 
14(13-17) 
15(14-16) 

K/L-III”H” 48(47-49) 
38(37-40) 
37(36-38) 

3.6(3.2-4.0) 

40(39-43) 
30(30-33) 
32(31-33) 

36(36-39) 
27(26-29) 
30(29-31) 

35(34-38) 
25(25-28) 
29(28-30) 

36(36-39) 
26(26-29) 
30(29-31) 

29(28-31) 
19(18-22) 
26(25-27) 

25(25-28) 
15(15-18) 
25(24-26) 

K/L-III”I” 50(49-53) 
41(40-43) 
38(37-40) 

3.5(3.1-3.9) 

43(42-46) 
33(32-36) 
34(33-35) 

40(39-42) 
30(29-33) 
32(31-33) 

38(38-41) 
28(28-31) 
31(30-32) 

40(39-42) 
30(29-33) 
32(31-33) 

33(32-35) 
23(22-26) 
28(27-29) 

29(29-32) 
20(19-22) 
27(26-28) 

 

K/L-III”A” 53(51-55) 
43(41-45) 
40(39-41) 

3.4(3.0-3.8) 

46(44-49) 
37(35-39) 
36(35-37) 

43(42-46) 
34(32-36) 
34(33-35) 

42(40-44) 
33(31-35) 
33(32-34) 

43(42-46) 
34(32-36) 
34(33-35) 

37(35-39) 
26(25-27) 
30(29-31) 

34(32-37) 
25(23-27) 
29(30-31) 

MMW-HA  

K/L-II”H” 41(40-42) 
31(31-33) 
27(26-27) 

4.4(4.0-4.8) 

31(31-33) 
22(21-24) 
21(20-22) 

28(27-30) 
18(17-20) 
19(18-20) 

26(26-28) 
17(16-19) 
18(17-19) 

27(27-29) 
17(17-19) 
19(18-20) 

18(17-20) 
8(7-10) 

13(12-14) 

14(13-16) 
4(4-6) 

12(11-13) 

K/L-II”I” 43(41-45) 
34(32-36) 
28(27-29) 

4.3(3.9-4.7) 

34(32-36) 
24(22-27) 
23(22-24) 

31(29-33) 
21(19-23) 
21(20-22) 

30(28-32) 
20(18-22) 
20(19-21) 

30(28-33) 
21(19-23) 
21(20-22) 

21(19-23) 
12(10-14) 
15(14-16) 

18(16-20) 
8(6-10) 

14(13-15) 

K/L-II”A” 45(43-48) 
36(34-37) 

29(28-30.5) 
4.2(3.8-4.6) 

37(35-39) 
27(25-29) 
24(23-25) 

34(32-36) 
24(22-26) 
23(22-24) 

33(31-35) 
23(21-25) 
22(21-23) 

34(32-37) 
25(23-26) 
23(22-24) 

26(24-28) 
16(14-18) 
18(17-19) 

23(21-25) 
13(11-15) 
17(16-18) 
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K/L-III”H” 48(47-50) 
38(37-40) 
37(36-38) 

3.6(3.2-4.0) 

40(38-42) 
30(29-32) 
32(31-33) 

37(35-39) 
27(26-29) 
30(29-31) 

36(34-38) 
26(24-28) 
29(28-30) 

36(35-39) 
27(25-29) 
30(29-31) 

28(27-30) 
18(17-21) 
25(24-26) 

25(24-27) 
15(14-18) 
24(23-25) 

K/L-III”I” 50(48-53) 
41(39-43) 
38(36-40) 

3.5(3.1-3.9) 

42(40-45) 
33(31-35) 
33(32-35) 

40(38-42) 
30(28-32) 
32(31-33) 

39(37-41) 
29(27-31) 
31(30-32) 

40(38-42) 
30(28-32) 
32(31-33) 

32(30-34) 
22(20-24) 
27(26-28) 

29(27-31) 
19(17-22) 
26(25-27) 

K/L-III”A” 53(52-55) 
43(42-45) 
40(39-41) 

3.4(3.0-3.8) 

45(44-48) 
36(34-38) 
35(34-36) 

43(42-45) 
33(32-35) 
35(34-35) 

42(41-45) 
33(31-35) 
34(33-35) 

44(43-46) 
34(33-36) 
35(34-36) 

36(35-39) 
26(25-28) 
30(29-31) 

34(33-36) 
24(23-26) 
29(28-30) 

Таблица – 60 (продължение). 

Month 
 

Group 

M12 M15 M18 M24 M36 M48 M60 

NS  

K/L-II”H” 43(41-44) 
33(32-34) 
29(28-30) 

3.9(3.8-4.2) 

44(42-45) 
34(33-35) 
30(29-31) 

45(43-46) 
35(34-37) 
31(30-32) 

48(46-49) 
38(37-39) 
33(32-34) 

3.3(3.2-3.6) 

53(51-54) 
43(42-44) 
36(35-37) 

2.6(2.5-2.9) 

59(57-60) 
49(48-50) 
40(39-41) 

1.8(1.8-2.1) 

64(62-65) 
55(54-56) 
44(43-45) 

1.1(1.0-1.1) 

K/L-II”I” 46(45-48) 
36(35-38) 
31(30-32) 

3.8(3.7-4.0) 

47(46-49) 
37(37-39) 
32(31-33) 

48(48-50) 
39(38-41) 
33(32-34) 

51(50-53) 
41(41-43) 
35(34-36) 

3.1(3.1-3.4) 

57(56-58) 
47(46-49) 
38(37-39) 

2.4(2.4-2.7) 

62(62-64) 
53(52-55) 
42(41-43) 

1.7(1.6-1.9) 

69(68-71) 
59(58-61) 
46(45-47) 

0.8(0.8-1.0) 

K/L-II”A” 50(49-52) 
40(39-42) 
33(32-34) 

51(50-53) 
41(41-43) 
34(33-35) 

52(52-54) 
43(42-45) 
35(34-36) 

55(55-57) 
45(45-47) 
37(36-38) 

2.9(2.9-3.2) 

61(60-63) 
51(51-53) 
41(40-42) 

2.2(2.1-2.4) 

68(67-70) 
58(57-60) 
46(45-47) 

1.3(1.3-1.6) 

74(73-75) 
65(64-67) 
51(50-52) 

0.4(0.4-0.6) 

K/L-III”H” 48(47-50) 
38(37-40) 
37(36-38) 

3.0(2.9-3.3) 

49(49-51) 
40(39-42) 
38(37-39) 

51(50-53) 
42(41-43) 
39(38-40) 

54(54-56) 
45(44-47) 
41(40-42) 

2.3(2.3-2.6) 

61(61-63) 
52(51-54) 
45(44-46) 

1.6(1.5-1.8) 

69(68-71) 
59(58-61) 
50(49-51) 

0.8(0.8-0.9) 

 
THR (M54) 

 

K/L-III”I” 51(51-54) 
42(41-44) 
39(38-40) 

2.9(2.7-3.2) 

53(52-56) 
43(43-45) 
40(39-41) 

55(54-58) 
45(44-47) 
41(40-42) 

58(57-61) 
49(48-50) 
43(42-44) 

2.1(2.0-2.4) 

66(65-69) 
56(55-58) 
48(47-49) 

1.2(1.2-1.5) 

74(73-75) 
64(63-65) 
53(52-54) 

0.3(0.3-0.4) 

 
THR (M48-49) 

 

K/L-III”A” 55(55-58) 
46(45-48) 
42(41-43) 

2.6(2.6-2.9) 

58(58-60) 
49(48-51) 
43(43-44) 

61(60-63) 
51(51-53) 
45(44-46) 

66(66-68) 
57(56-59) 
48(47-49) 

1.6(1.6-1.8) 

 
THR (M33) 

 
0.2(0.2-0.3) 

 
THR (M33) 

 
THR (M33) 

MpA  

K/L-II”H” 19(18-20) 
9(8-11) 

13(12-14) 
3.9(3.8-4.2) 

21(20-23) 
11(10-13) 
14(14-15) 

24(22-25) 
14(13-15) 
16(15-17) 

28(27-30) 
16(15-18) 
19(18-20) 

3.4(3.3-3.7) 

38(37-39) 
28(27-29) 
25(24-26) 

2.9(2.8-3.1) 

47(46-49) 
38(36-39) 
31(30-32) 

2.3(2.3-2.5) 

57(56-59) 
48(46-49) 
37(36-38) 

1.7(1.6-1.9) 

K/L-II”I” 25(23-27) 
15(13-17) 
17(16-18) 

3.8(3.7-4.1) 

27(25-29) 
17(15-19) 
18(18-19) 

29(28-32) 
20(18-22) 
20(19-21) 

34(32-37) 
25(23-27) 
23(22-24) 

3.2(3.1-3.4) 

44(42-47) 
35(33-37) 
29(28-30) 

2.5(2.4-2.7) 

55(53-57) 
45(43-47) 
35(34-36) 

1.7(1.7-1.9) 

66(64-68) 
56(54-58) 
42(41-43) 

0.9(0.8-1.1) 

K/L-III”H” 36(35-37) 
26(25-28) 
30(29-31) 

3.0(2.9-3.3) 

38(37-40) 
29(27-30) 
32(31-33) 

41(40-42) 
31(30-32) 
35(34-36) 

44(43-46) 
36(34-37) 
36(35-37) 

2.4(2.3-2.7) 

55(54-57) 
45(44-47) 
41(40-42) 

1.7(1.7-1.8) 

66(64-67) 
56(55-57) 
48(47-49) 

1.0(1.0-1.2) 

74(73-75) 
66(66-67) 
54(53-55) 

0.1(0.1-0.2) 
THR (M60-61) 
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K/L-III”I” 41(39-43) 
31(29-33) 
33(32-34) 

2.8(2.7-3.1) 

44(42-45) 
34(32-35) 
35(34-36) 

46(44-48) 
36(35-38) 
39(38-40) 

51(50-53) 
42(40-43) 
40(39-41) 

2.1(2.0-2.3) 

62(61-64) 
53(51-54) 
46(45-47) 

1.3(1.2-1.5) 

74(72-75) 
64(63-65) 
53(52-54) 

0.4(0.4-0.5) 

 
THR (M51) 

LMW-HA  

K/L-II”H” 15(15-17) 
6(5-8) 

12(11-13) 
4.0(3.9-4.3) 

17(16-19) 
7(6-9) 

13(12-14) 

18(18-20) 
9(8-11) 

14(13-15) 

23(22-25) 
13(12-15) 
16(15-17) 

3.5(3.4-3.8) 

32(31-34) 
22(21-24) 
22(21-23) 

3.0(3.0-3.3) 

41(41-43) 
32(31-33) 
27(26-28) 

2.6(2.5-2.8) 

51(50-53) 
41(40-43) 
33(32-34) 

2.1(2.1-2.3) 

K/L-II”I” 19(18-21) 
9(8-11) 

14(13-15) 
3.9(3.8-4.2) 

20(20-22) 
11(10-13) 
15(14-16) 

22(21-24) 
12(11-14) 
16(15-17) 

27(26-28) 
17(16-19) 
18(17-19) 

3.4(3.3-3.7) 

36(35-38) 
26(25-28) 
24(23-25) 

2.9(2.8-3.1) 

46(46-48) 
36(36-38) 
30(29-31) 

2.3(2.3-2.6) 

57(-56-59) 
47(46-49) 
37(36-38) 

1.8(1.7-2.0) 

K/L-II”A” 26(25-29) 
16(16-19) 
16(15-17) 

3.7(3.7-4.0) 

28(27-31) 
18(18-21) 
17(17-18) 

30(30-33) 
20(20-23) 
19(18-20) 

35(34-37) 
25(24-27) 
22(21-23) 

3.2(3.2-3.4) 

44(43-46) 
34(33-37) 
27(26-28) 

2.6(2.6-2.9) 

54(53-57) 
44(43-47) 
33(32-34) 

2.0(2.0-2.3) 

65(64-68) 
55(55-58) 
40(39-41) 

1.4(1.4-1.6) 

K/L-III”H” 28(27-30) 
18(17-20) 
25(24-26) 

3.1(3.0-3.4) 

30(29-32) 
20(19-22) 
26(25-27) 

32(31-34) 
22(21-25) 
28(27-29) 

36(36-39) 
26(26-29) 
30(29-31) 

2.6(2.5-2.9) 

45(45-48) 
35(35-38) 
36(35-37) 

2.0(2.0-2.3) 

55(55-58) 
45(45-48) 
42(41-43) 

1.4(1.4-1.6) 

66(65-68) 
59(59-62) 
48(47-49) 

0.7(0.6-0.8) 

K/L-III”I” 32(31-35) 
22(22-25) 
28(27-29) 

3.0(2.9-3.3) 

35(34-37) 
25(24-28) 
29(29-30) 

37(36-40) 
27(27-30) 
31(30-32) 

42(41-45) 
32(32-35) 
34(33-35) 

2.4(2.4-2.7) 

53(52-55) 
43(42-46) 
40(39-41) 

1.8(1.8-2.0) 

64(63-67) 
54(53-57) 
47(46-48) 

1.1(1.1-1.3) 

75(74-76) 
66(65-67) 
54(53-55) 

0.2(0.1-0.2) 
THR (M60-61) 

K/L-III”A” 37(36-40) 
28(26-30) 
31(30-32) 

2.8(2.7-3.1) 

41(40-44) 
32(30-34) 
33(32-34) 

45(43-47) 
35(33-38) 
35(34-36) 

52(51-55) 
43(41-45) 
40(39-41) 

2.1(2.1-2.3) 

68(67-71) 
57(57-58) 
49(48-50) 

1.2(1.2-1.4) 

 
THR (M42) 

 

 
THR (M42) 

MMW-HA  

K/L-II”H” 15(14-17) 
5(5-7) 

12(11-13) 
4.0(3.8-4.3) 

16(16-18) 
7(6-9) 

13(12-14) 

18(17-20) 
8(7-10) 

14(13-15) 

22(21-24) 
12(12-14) 
16(15-17) 

3.5(3.4-3.8) 

31(30-33) 
21(20-23) 
21(20-22) 

3.0(3.0-3.3) 

40(39-42) 
30(29-32) 
26(25-27) 

2.6(2.5-2.8) 

49(48-51) 
39(39-41) 
32(31-33) 

2.1(2.0-2.3) 

K/L-II”I” 19(17-21) 
9(7-11) 

14(13-15) 
3.9(3.8-4.1) 

21(19-23) 
11(9-13) 

15(14-16) 

23(21-25) 
13(11-15) 
16(15-17) 

27(25-29) 
17(15-19) 
18(17-19) 

3.4(3.3-3.6) 

37(35-39) 
27(25-29) 
24(23-25) 

2.9(2.8-3.1) 

47(45-49) 
37(35-39) 
30(29-31) 

2.3(2.3-2.5) 

58(56-60) 
48(46-50) 
37(36-38) 

1.8(1.8-1.9) 

K/L-II”A” 26(24-28) 
16(14-18) 
18(17-19) 

3.7(3.6-4.0) 

28(26-30) 
18(16-20) 
19(18-20) 

30(29-33) 
21(19-22) 
20(19-21) 

35(33-37) 
25(23-27) 
23(22-24) 

3.2(3.1-3.5) 

45(43-47) 
35(33-36) 
29(28-30) 

2.6(2.6-2.9) 

55(53-57) 
45(43-47) 
35(34-36) 

2.0(2.0-2.3) 

66(64-68) 
56(54-58) 
42(41-43) 

1.4(1.4-1.6) 

K/L-III”H” 27(26-29) 
17(16-20) 
25(24-26) 

3.1(3.0-3.4) 

29(28-31) 
19(18-22) 
26(25-27) 

31(30-33) 
21(20-24) 
27(26-28) 

36(34-38) 
26(25-28) 
29(28-30) 

2.6(2.5-2.9) 

44(43-47) 
35(33-37) 
35(34-36) 

2.0(2.0-2.3) 

54(53-56) 
44(43-47) 
41(40-42) 

1.4(1.4-1.6) 

65(64-67) 
59(58-61) 
47(46-48) 

0.6(0.6-0.8) 

K/L-III”I” 32(30-34) 
22(20-24) 
27(26-28) 

3.0(2.9-3.3) 

35(33-37) 
25(23-27) 
28(28-29) 

37(35-39) 
27(25-30) 
31(30-32) 

42(40-45) 
33(31-35) 
33(32-34) 

2.4(2.4-2.7) 

53(51-56) 
44(42-46) 
40(39-41) 

1.8(1.7-2.1) 

65(63-67) 
55(53-57) 
47(46-48) 

1.1(1.0-1.3) 

75(74-76) 
66(66-67) 
54(53-55) 

0.2(0.1-0.2) 
THR (M60-61) 

K/L-III”A” 38(37-40) 
28(27-30) 
31(30-32) 

2.8(2.7-3.1) 

42(40-44) 
32(30-34) 
33(32-34) 

45(44-48) 
36(34-38) 
36(35-37) 

53(52-55) 
43(41-45) 
40(39-41) 

2.1(2.0-2.3) 

69(68-72) 
59(58-59) 
50(49-51) 

1.2(1.2-1.4) 

 
THR(M42) 

 

 
THR (M42) 
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Comparisons : WOMAC-T Values (median ± IQR) Test statistic : p - value 
MpA - “H” K/L-II vs. “I”K/L-II 17 (16-18) vs. 21 (19-23) Mann-Whitney U 0.001 

MpA - “H” K/L-III vs. “I”K/L-III 29(28-30) vs. 32(30-34) Mann-Whitney U 0.001 

 

                     

                     

 

Comparisons : mJSW/mJSN Values (median ± IQR) Test statistic : p - value 
MpA - “H” K/L-II vs. “I”K/L-II (mJSW) 3.4(3.3-3.7) vs. 3.2 (3.1-3.4) Mann-Whitney U 0.023 

MpA - “H” K/L-II vs. “I”K/L-II (mJSN) 0.52(0.49-0.55) vs. 0.62(0.59-0.65)  0.000 

MpA - “H” K/L-III vs. “I”K/L-III (mJSW) 2.4(2.3-2.7) vs. 2.1(2.0-2.3) Mann-Whitney U 0.009 

MpA - “H” K/L-III vs. “I”K/L-III (mJSN)  0.63(0.61-0.65) vs. 0.74(0.68-0.80)  0.000 

  

Фигура -3. Време на поява на сигнификантни разлики между “H” and “I” вариантите на K/L-II-

K/L-III, група MpA (DM).  
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Comparisons : WOMAC-T Values (median ± IQR) Test statistic : p - value 

NS -“H” vs “I” vs “A” -K/L-II 22 (21-23) vs 25 (24-27) vs 29(28-31) Kruskal-Wallis H 0.001 

  
Dunn-Bonferroni post hoc  

“H” vs “A” p<0.001 
“H” vs “I”; “I” vs “A” p=0.044 

NS -“H” vs “I” vs “A” -K/L-III 29(28-31) vs 32(32-34) vs 36(35-38) Kruskal-Wallis H 0.001 

NS -“H” vs “I” vs “A” -K/L-III Dunn-Bonferroni post hoc  “H” vs “A” p<0.001 
“H” vs “I”; “I” vs “A” p=0.044 

 

                     

                       
 

 Comparisons : mJSW/mJSN Values (median ± IQR) Test statistic : p - value 

NS -“H” vs “I” vs “A”-K/L-III 
(mJSW –M36) 

1.6(1.5-1.8) vs 1.2(1.2-1.5) vs 0.2 
(0.2-0.3) 

Kruskal-Wallis H P < 0.001 

NS -“H” vs “I” vs “A” -K/L-III  
mJSN =mJSW (M24-M36) 

0.75(0.75-0.75) vs 0.86(0.82-0.9) vs 
1.35(1.35-1.55) 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p <0.001 
“H” vs “I” p = 0.033;            
“I” vs “A” p=0.033 

NS -“H” vs “I” vs “A”-K/L-II  
(mJSW – M60) 

2.6(2.5-2.9) vs 2.4(2.4-2.7) vs 
2.2(2.1-2.4) 

Kruskal-Wallis H P < 0.001 

NS -“H” vs “I” vs “A” -K/L-II    
mJSN =mJSW (M24-M36) 

0.68(0.66-0.7) vs 0.7(0.7-0.7) vs 
0.76(0.72-0.8) 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p<0.001 
“H” vs “I” p=0.44;                
“I” vs “A” p=0.033 

 

Фигура -4. Време на поява на сигнификантни разлики между “H”, “I”, “A”-вариантите на K/L-II-

K/L-III, група NS.  
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Comparisons : WOMAC-T Values (median ± IQR) Test statistic : p - value 

Eu -“H” vs “I” vs “A” -K/L-III (M9) 15(13-17) vs 19(17-21) vs 24(23-26) Kruskal-Wallis H p < 0.001 

 Dunn-Bonferroni post hoc  “H” vs “A” p < 0.001 
“H” vs “I”; “I” vs “A” p = 0.033 

Eu -“H” vs “I” vs “A” -K/L-II (M21) 10(9-12) vs 15(13-17) vs 23(21-24) Kruskal-Wallis H p < 0.001 

 Dunn-Bonferroni post hoc  “H” vs “A” p < 0.001 
“H” vs “I”; “I” vs “A” p = 0.033 

                                                   

     
 Comparisons : mJSW/mJSN Values (median ± IQR) Test statistic : p - value 

Eu -“H” vs “I” vs “A”-K/L-III 
(mJSW –M36) 

2.1(2.0-2.3) vs 1.8(1.8-1.9) vs 1.4 
(1.4-1.6) – M36 

1.4(1.4-1.6) vs 1.1 (1.0-1.3) –M48; 
“H” vs “I” 

Kruskal-Wallis H  P < 0.001 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p <0.001 
“H” vs “I” p = 0.033; 
 “I” vs “A” p=0.033 

Eu -“H” vs “I” vs “A” -K/L-III   
mJSN =mJSW (M24-M36) 

0.5(0.5-0.5) vs 0.53(0.51-0.55) vs 
0.62(0.59-0.65) 

Kruskal-Wallis H P < 0.001 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p <0.001 
“H” vs “I” p = 0.027;  
“I” vs “A” p=0.027 

Eu -“H” vs “I” vs “A”-K/L-II   
(mJSW – M60) 

2.1(2.0-2.3) vs 1.8(1.8-1.9) vs 
1.4(1.4-1.6) 

Kruskal-Wallis H P < 0.001 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p<0.001 
“H” vs “I” p=0.031; 
“I” vs “A” p=0.031  

Eu -“H” vs “I” vs “A” -K/L-II    
mJSN =mJSW (M0-M12) 

0.47(0.46-0.5) vs 0.52(0.51-0.55) vs 
0.59(0.58-0.6) 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p<0.001 
“H” vs “I” p=0.033;  
“I” vs “A” p=0.033 

Фигура -5. Време на поява на сигнификантни разлики между “H”, “I”, “A”-вариантите на K/L-II-

K/L-III, група MMW-HA (Euflexxa).  
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Comparisons : WOMAC-T Values (median ± IQR) Test statistic : p - value 

Hy -“H” vs “I” vs “A” -K/L-III (M7) 15(15-18) vs 20(19-22) vs 25(23-27) Kruskal-Wallis H p < 0.001 

 Dunn-Bonferroni post hoc  “H” vs “A” p < 0.001 
“H” vs “I”; “I” vs “A” p = 0.044 

Hy -“H” vs “I” vs “A” -K/L-II (M18) 9(8-11) vs 12(11-14) vs 22(21-23) Kruskal-Wallis H p < 0.001 

 Dunn-Bonferroni post hoc  “H” vs “A” p<0.001; “H” vs “I” 
p=0.044; “I” vs “A” p = 0.025 

                                        

     

 Comparisons : mJSW/mJSN Values (median ± IQR) Test statistic : p - value 

Hy -“H” vs “I” vs “A”-K/L-III 
(mJSW –M36) 

2.1(2.0-2.3) vs 1.8(1.7-2.0) vs 1.2 
(1.2-1.4) – M36 

1.4(1.4-1.6) vs 1.1 (1.1-1.3) –M48; 
“H” vs “I” 

Kruskal-Wallis H  P < 0.001 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p <0.001; “H” vs “I”   
p = 0.033; “I” vs “A” p=0.033 

Hy -“H” vs “I” vs “A” -K/L-III   
mJSN =mJSW (M0-M12) 

0.5(0.48-0.5) vs 0.55(0.54-0.6) vs 
0.63(0.63-0.65) 

Kruskal-Wallis H P < 0.001 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p <0.001;   “H” vs “I” 
p = 0.044; “I” vs “A” p=0.013 

Hy -“H” vs “I” vs “A”-K/L-II   
(mJSW – M60) 

2.1(2.1-2.3) vs 1.8(1.7-2.0) vs 
1.4(1.4-1.6) 

Kruskal-Wallis H P < 0.001 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p<0.001; “H” vs “I” 
p=0.033; “I” vs “A” p=0.033  

Hy -“H” vs “I” vs “A” -K/L-II    
mJSN =mJSW (M36-M48) 

0.46(0.46-0.5) vs 0.53(0.51-0.55) 
vs 0.59(0.58-0.6) 

Kruskal-Wallis H P < 0.001 

Dunn-Bonferroni post hoc “H” vs “A” p<0.001; “H” vs “I” 
p=0.03; “I” vs “A” p=0.03  

Фигура -6. Време на поява на сигнификантни разлики между “H”, “I”, “A”-вариантите на K/L-II-

K/L-III, група LMW-HA (Hyalgan).  
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Таблица 61. Разпределение и продължителност на OMERACT-OARSI- отговорите, във 

връзка с рентгеновия стадий и модел, и броя курсове  

 
Група  I-курс (М0) II-курс (М5) 

NS Ефект   Поява  Задържане Ефект Поява Задържане 

K/L-II”H” MCII M1 3-месеца OARSI 
MCII 

M6 
M7 

1-месец 
3-месеца 

K/L-II”I” MCII M1 2-месеца MCII M6 3-месeца 

K/L-II”A” MCII M1 1-месeц MCII M6 2-месeца 

K/L-III”H” MCII M1 1-месец MCII M6 2-месeца 

K/L-III”I” – – – MCII M6 1-месeц 

K/L-III”A” – – – – – – 

DM (MpA)       

K/L-II”H” OARSI M1 >4-месеца OARSI 
MCII 

M6 
M27 

22-месеца 
4-месеца 

K/L-II”I” OARSI M1 >4-месеца OARSI 
MCII 

M6 
M25 

19-месеца 
2-месeца  

K/L-III”H” OARSI 
MCII 

M1 
M2 

1-месeц 
2-месeцa 

OARSI 
MCII 

M6 
M14 

9-месeца 
3-месeца 

K/L-III”I” MCII M1 3-месeцa OARSI  
MCII 

M6 
M13 

6-месeца 
2-месeца 

Euflexxa 
(MMW-HA) 

      

K/L-II”H” MCII 
OARSI 

M1 
M2 

1-месeц 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M30 
M6 

5-месeца 
24-месeца 

K/L-II”I” MCII 
OARSI 

M1 
M2 

1-месeц 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M27 
M6 

6-месeца 
21-месeца 

K/L-II”A” MCII 
OARSI 

M1 
M2 

2-месeца 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M25 
M6 

5-месeца 
16-месeца 

K/L-III”H” MCII 
OARSI 

M1 
M2 

2-месeца 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M21 
M6 

9-месeца 
16-месeца 

K/L-III”I” MCII 
OARSI 

M1 
M2 

2-месeца 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M18 
M6 

6-месeца 
12-месeца 

K/L-III”A” MCII 
OARSI 

M2 
M3 

1-месeц 
1-месeц 

MCII 
OARSI 

M15 
M6 

3-месeца  
9-месeца 

Hyalgan 
(LMW-HA) 

      

K/L-II”H” MCII 
OARSI 

M1 
M2 

1-месeц 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M30 
M6 

5-месeца 
24-месeца 

K/L-II”I” MCII 
OARSI 

M1 
M2 

1-месeц 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M27 
M6 

6-месeца 
21-месeца 

K/L-II”A” MCII 
OARSI 

M1 
M2 

2-месeца 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M25 
M6 

5-месeца 
16-месeца 

K/L-III”H” MCII 
OARSI 

M1 
M2 

2-месeца 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M21 
M6 

9-месeца 
16-месeца 

K/L-III”I” MCII 
OARSI 

M2 
M2 

1-месeц 
>3-месeца 

MCII 
OARSI 

M18 
M6 

6-месeца 
12-месeца 

K/L-III”A” MCII 
OARSI 

M2 
– 

3-месeца 
– 

MCII 
OARSI 

M15 
M6 

3-месeца  
9-месeца 
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4.3. Анализ на CONSORT –диаграмите на отпадащите в резултат на „естествена 

еволюция“ пациенти. 

Използвани са данни от проследявания и след М60, които проследявания, включват единс-

твено датите на извършени планови алопластики при отделните групи пациенти. 

Времевите разлики при отпадащите групи пациенти, между мофологичните варианти са 

показани на таблица 62: в зелен цвят –студио (1) и червен цвят – студио (2). Сравненията 

на времевите интервали вътре в самите студии и между тях са показани на таблица 63 и 

фигури 7-8. 

Фигура -7. Отпадащи пациенти във времето от студио (1) и (2) – планови алопластики. 

 

 

Таблица 62. Време на извършване на алопластиките при студио (1) и студио (2) 

Терапевтична група (1) NS DM Hyalgan Euflexxa 

Морфологичен вариант     

III-“A” THR – M33 – THR – M42 THR – M42 

III-“I” THR – M48 THR – M51 THR – M61 THR – M61 

III-“H” THR – M54 THR – M61 THR – М76 THR – М76 

Терапевтична група (2) NS DM Hyalgan Euflexxa 

Морфологичен вариант     

III-“A” THR – M23 – THR – M32 THR – M32 

III-“I” THR – M36 THR – M36 THR – M48 THR – M48 

III-“H” THR – M42 THR – M45 THR – М57 THR – М57 

  

 

 

 

M0 M12 M24 M33 M36 M39 M42 M48 M51 M54 M60

study 1 220 220 220 210 210 210 190 180 170 160 150

study 2 220 220 210 190 180 170 170 140 130 130 110

220 220 220 210 210 210
190 180 170 160 150

220 220 210
190 180 170 170

140 130 130
110

0

50

100

150

200

250

p
at

ie
n

ts

months

patients drop out from study (1) and study (2)

study 1 study 2
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Таблица 63. Сравнения на времената за алопластика при студио (1). 

 
X-ray pattern Treatment Treatment 

Median (Months) 
NS 
Median (Months) 

p-value* 

K/L III, A LNW-HA vs NS 42 32 <0.001 

K/L III, A HMW-HA vs NS 42 

K/L III, I DM vs NS 51 48 <0.001 

K/L III, I LNW-HA vs NS 60.5 

K/L III, I HMW-HA vs NS 60.5 

K/L III, H DM vs NS 61 54 <0.001 

K/L III, H LNW-HA vs NS 76 

K/L III, H HMW-HA vs NS 76 

* Mann-Whitney test 
 

Таблица 64. Множествени сравнения на времената за алопластики, между различните 

модели на K/L-III при различните терапевтични групи на студио (1).  
 

X-ray pattern Treatment Treatment 1 vs Treatment 2 
Median (Months) 

p-value* 

K/L III, A LNW-HA vs NS 42 vs 32 <0.001 

HMW-HA vs NS 42 vs 32 <0.001 

LNW-HA vs HMW-HA 42 vs 42 1.000 

K/L III, I DM vs NS 51 vs 48 0.290 

LNW-HA vs NS 60.5 vs 48 <0.001 

HMW-HA vs NS 60.5 vs 48 <0.001 

LNW-HA vs DM 60.5 vs 51 0.018 

HMW-HA vs DM 60.5 vs 51 0.018 

LNW-HA vs HMW-HA 60.5 vs 60.5 1.000 

K/L III, H DM vs NS 61 vs 54 0.224 

LNW-HA vs NS 76 vs 54 <0.001 

HMW-HA vs NS 76 vs 54 <0.001 

LNW-HA vs DM 76 vs 61 0.011 

HMW-HA vs DM 76 vs 61 0.011 

LNW-HA vs HMW-HA 76 vs 76 1.000 

* Kruskal-Wallis test with Dunn-Bonferroni post hoc analysis   
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Фигура 344-a. Сравнения между времената за алопластика при терапевтичните групи, за 

вариант K/L-III “H”. 
 

 
Фигура 344-b. Сравнения между времената за алопластика при терапевтичните групи, за 

вариант K/L-III “I”. 
 

 
Фигура 344-c. Сравнения между времената за алопластика при терапевтичните групи, за 

варианти K/L-III “A”. 

 

4.3.1. Анализи в студио (1): 

a) Разлики „по хоризонтал“ – един и същ морфологичен вариант / различни терапевтични 

намеси – правят впечатление разликите във времевите интервали, в зависимост от 

използваната вътреставна терапия. 

✓ При вариант K/L-III-“A”: NS vs. Hy/Еu – 9 месеца (9M);  

✓ При вариант K/L-III-“I”: NS vs. DM (3M) –  DM vs. Hy/Eu (10M) – NS vs. Hy/Eu (13M);      
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✓ При  вариант K/L-III-”Н”: NS vs. DM (7M) – DM vs Hy/Eu (15M) – NS vs Hy/Eu (22M);  

Тоест, разликите във времето за алопластика между NS/DM –са малки и несигнификантни 

(K/L-III”I” -p = 0.290; K/L-III”H” –p = 0.224; CI 95%), в отличие от разликите NS/HA, които 

са големи (х3) и статистически значими (p < 0.01; CI 95%).  Които факти имат еднозначно 

тълкуване – налице е симптоматичен ефект при DM, срещу БМЕ - при двете НА.   

                                                  

b) Разлики „по вертикал“ – една и съща терапевтична група / различни морфологични 

варианти – отново правят впечатление разликите във времевите интервали, за което 

настъпва прогресията до THR,  сравнявайки “A” vs. “I” vs. “H” между различните 

терапевтични групи:   

✓ NS K/L-III” A” vs. NS K/L-III” I” vs. NS K/L-II”H” = 15M/6M 

✓ Hy-Eu K/L-III” A” vs. Hy-Eu K/L-III” I” vs. Hy-Eu K/L-III”H” = 19M/15M 

Съпоставяйки резултатите 15М/6М vs. 19M/15M – имаме 19-15/15-6 = 4М/9М – „полза “в 

разликите “A” vs. “I” vs. “H” – по вертикал от приложението на НА, видно и от сравненията 

„по-хоризонтал “срещу NS – с „ползи “съответно 9М/13М/22М, потвърждаващо, че при 

терапия с НА – „Н “-вариантите имат повече полза от “I”-вариантите, а те от „А “-варианти-

те. Тоест,  HA – променя рентгеновата прогресия на различните морфологичните вариан-

ти в различна степен, с най-голям ефект при “H”- вариантите, следвани от “I”-вариан-

тите  и „А“- вариантите.  

  

4.3.2. Анализи в студио (2) :  

a) Разлики „по хоризонтал“ – един и същ морфологичен вариант / различни терапевтични 

намеси – отново прави впечатление промяната в интервалите, в зависимост от изпол-

званата вътреставна терапия.  

✓ При вариант K/L-III-“A”: NS vs. Hy/Eu – 9М; 

✓ При вариант K/L-III-“I”: NS vs. DM (0M) – DM vs. Hy/Eu (12M) – NS vs. Hy/Eu (12M);   

✓ При  вариант K/L-III”Н”: NS vs. DM (3M) – DM vs Hy/Eu (12M) – NS vs Hy/EuA (15M).   

Тоест, отново разликите във времето за алопластика между NS/DM са малки и не сигнифи-

кантни (K/L-III”H” -p = 0.3; K/L-III”H” -p = 0.2; CI 95%), в отличие от разликите NS/HA, 

които са големи и статистически значими (p < 0.01; CI 95%), които данни имат аналогично, 

както в студио (1), тълкуване  – симптоматичен ефект при DM, срещу БМЕ ефект при 

двете  НА.  

                                                  

b) Разлики „по вертикал“ – една и съща терапевтична група / различни морфологични 

варианти – прави впечатление, изчезване на разликите в прогресията на морфологич-

ните варианти между отделните терапевтични групи:  

✓ NS K/L-III” A” vs. NS K/L-III” I” vs. NS K/L-III”H” = 13M/6M  

✓ Hy-Eu K/L-III” A” vs. Hy-Eu K/L-III” I” vs. Hy-Eu K/L-III”H” = 16M/9M  

✓ 13М/6М vs 16M/9M = 7M/7M 

Тоест, честото приложение на контраст (x6-x10/6M – Hy/Eu), ликвидира разликите 

(създавани от приложението на НА) между прогресията на отделните варианти.  

 

4.3.3.  Сравнения – студио (1) vs. студио (2): 

 

Разгледани са сравненията NS vs. Hy (двете групи имат всички морфологични варианти) и 

разликите в броя апликации на контраст е най-висока (х2 / х5). 
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a) Разлики „по-хоризонтал“ – един и същ морфологичен вариант / различни терапевтични 

намеси – (1) vs. (2):  

✓ При вариант K/L-III”A”: NS(1) vs. Hy/Eu (1) [9M] – NS (2) vs. Hy/Eu (2) [9M] –разлика 0 

месеца. 

✓ При вариант K/L-III”I”: NS(1) vs. Hy/Eu (1) [13M] – NS (2) vs. Hy/Eu (2) [12M] –разлика 

1 месец.  

✓ При вариант K/L-III”H”: NS(1) vs. Hy/Eu (1) [22M] – NS (2) vs. Hy/Eu (2) [12M] – разлика 

10 месеца. 

Прави впечатление, че разликите „по-хоризонтал“ –  (1) vs. (2) – между „А “-вариантите и 

“I”-вариантие са малки и несигнификантни (K/L-III” A” p = 0.6; K/L-III”I” –p = 0.4; CI 95%), 

а между „Н “-вариантите –големи (10-месеца) и сигнификантни (p < 0.01; CI 95%).   

Тоест, „най-потърпевши“, при приложението на контраст са „най-благоприятните“ в 

условията на естествена еволюция – бавните „Н“-варианти.  

  

b) Разлики „по-вертикал“ – една и съща терапевтична група / различни морфологични 

варианти – (1) vs. (2): 

✓ NS K/L-III” A” (1) vs NS K/L-III” I” (1) [15M] – NS K/L-III” A” (2) vs. NS K/L-III” I” 

(2) [13M]; 

✓ Hy K/L-III” A” (1) vs. Hy K/L-III” I” (1) [19M] – Hy K/L-III” A” (2) vs. Hy K/L-III” I” 

(2) [16M] – разлики 2М-NS vs. 3М-Hy. 

✓ NS K/L-III” I” (1) vs. NS K/L-III”H” (1) [6M] – NS K/L-III” I” (2) vs. NS K/L-III”H” (2) 

[6M] 

✓ Hy K/L-III” I” (1) vs. Hy K/L-III”H” (1) [15M] – Hy K/L-III” I” (2) vs. Hy K/L-III”H” 

(2) [9M] – разлики –0М-NS vs. 6М-Hy. 

 

Приемайки еволюцията на NS-групите, като естествена и за двете студии, разликите (1) vs. 

(2) – на практика демонстират ефектите на контраста върху еволюцията на НОА.  

 

При K/L-III стадий, виждаме при групите NS –съпоставка по вертикал:  

(1) “A” vs. “I” – (2) “A” vs. “I” = 15M/13M.  

(1) “I” vs. “H” – (2) “I” vs. “H” = 6M/6M. 

15-6 /13-6 = 9М / 3М – тоест приложението на контраст се е отразило във загуба най-

малко на загуба от 6М в естествената еволюция на „Н“ / “I”-вариантите. 

 

При K/L-III стадий, виждаме при групите LMW / MMW-HA –съпоставка по вертикал: 

(1) “A” vs. “I” – (2) “A” vs. “I” = 19M/16M = 3M. 

(1) “I” vs. “H” – (2) “I” vs. “H” = 15M/9M = 4M 

19-15 / 16-9 = 6 / 7 – тоест успоредното приложение на контраст + НА, връща седно х 3 

месеца към естествената еволюция, тъй като –подобно на контраста, най изразения 

ефект на НА е върху еволюцията на  „Н“ / “I”-вариантите. 

 

За съжаление разликите в естествената и модифицираната еволюции в условията на 

контраст –стават явни, след М24 и могат да бъдат доловени само при продължителни прос-

ледявания и съпоставки групи с контраст / групи без контраст (както при нас, фигура -7).  
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4.4. Съпоставки на резултатите с външни проучвания:  

За сравнения с нашите резултати са използвани студии с високо качество [29-34], залегнали 

в систематичните обзори,  мета-анализите и официалните становища на съсловните органи-

зации –ACR-2019 [40], за терапия при НОА. При нас обаче, времевите интервали (поява, 

задържане) и магнитуда (ES), на ефекта, се пречупваха, през призмата на  морфологичния 

вариант и броя курсове –таблици 59-60. 

1) Установените за терапията с IA-CS, промени на ефекта във времето (поява W1, спад W2-

W12 и изчезване след W12 [31,34]), и зависимостта на ES от степента на морфологич-

ните промени [31,33,34], бяха валидни и при нас. Началото и пика на ефекта, при всички 

варианти бе -М1, но ES и задържането му във времето, бяха функция на морфологичните 

промени (K/L-grade) и вариант –таблица 1. OARSI –отговори, при K/L-III” I”, при първия 

курс, въобще не се появиха, а при K/L-III”H”-са задържаха само 1-месец, за разлика от 

K/L-II “I”/”H”-вариантите.  

2) Установените за IA-HA, промени на ефекта във времето: поява М1, нарастване М1–М2 

(вискосуплементация -VS) и М2–М3 (вискоиндукция -VI), спад М3-М4 (загуба на VS) и 

М4-М5 (загуба на VI), както и зависимостта на ефекта от степента на морфологичните 

промени [31-35], бяха валидни и при нас. Ефект (разлики спрямо BL), се отчете и при 

двете ХК на М1 (таблица-1). ES -нарастна между М1-М3, със съответно поява на OARSI-

отговори на М2 (всички варианти, без K/L-III” A”). При -III ”A”-вариантите, MMW-HA 

–реализира OARSI-отговори за 1-месец на М3, LMW-HA, обаче - не реализира OARSI-

отговори. Последва спад на ефекта (всички варианти), на М4 –при първия курс и след 

6-я/12-я месеци (М12 –III”A” / M18-II”H”), при втория курс.   

3) Кумулация на ефектите –нарастване на магнитуда и продължителността на ефектите, бе 

установено след повторния курс за всички терапевтични режими. Кумулацията на 

ефектите свързваме с наличен остатъчен ефект в точката за повторен курс (избрахме М5 

–поради наличен остатъчен ефект при 73% от пациентите -без NS-групата). Така 

позициониран, повторния курс рефлектира в нарастване на ES (всички групи –IA-CS;  

IA-HA, включително NS-K/L-II”H”, реализираха OARSI отговори на М6) и задържането 

на ефекта –начален спад в магнитуда, за двете НА, бе отчетен –3-месеца по-късно (М12): 

IA-HA–K/L-III-“А“, съответно, 6-месеца, по-късно (М18): IA-HA–K/L-II”H”. При IA-CS, 

начален спад в магнитуда имахме, още на М7 (=М2, за всички варианти), но спада бе 

по-бавен – сравнено с първия курс.   

4) Анализи и съпоставки с външни студии – за яснота освен, разгледаните зависимости на 

ефекта (IA-CS/IA-HA) от времето и степента на морфологичните увреди, ще бъде комен-

тиран и ефекта на NS, в ролята му на компаратор (РВО-група) в нашето и външни студии 

върху НОА.  

При IA-NS (подобно на IA-CS/IA-HA), съществуват едновременно, реален терапевтичен 

ефeкт с терапевтична ширина (ES) = 0.29 (0.54 to 0.25; CI 95%; p=0.02) [29] и плацебо ефект 

на манипулацията (ES=0.144; p=0.02) [29]. Тези ефекти, не трябва да бъдат подценявани –

сравненията на IA-CS / IA-HA vs. IA-NS, на практика не са с плацебо, а с терапевтична 

субстанция, реализирала, сигнификантни промени в WP/F, задържащи се в различните 

студии от 3-месеца [31,32] до 6- месеца [35]. Ефектът и задържането му (основeн механизъм 
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на действие на NS е лаважа), са показали същите зависимости, както тези на IA-CS/IA-HA, 

от степента на морфологичните промени (K/L-grade) и големината на инжектирания обем. 

Затова и според  Brander, V. и сътр. [35], който използва 6.0 ml. NS, като контрола – “at week 

26, saline-induced pain reduction was a remarkable 35%”. За сравнение, в нашето проучване, 

ефектът на 2.0ml -NS, при K/L-II”H”, при първото приложение (М1) е 19.8% (редукция в 

WP), а след второто приложение (M5), на М6 е 24.4%. Вижда се, кумулация от 5% на ефекта 

след второто приложение, която имитира кумулациите при IA-CS/IA-HA. При нас обаче, 

остатъчния ефект на NS на М5, бе: WP -0.0; F -1.0 (3.1%), тоест, на М6 –болните са се 

подобрили, защото са очаквали да се подобрят, което ни помогна да изчислим, нашия РВО 

ефект на манипулацията –ES = 0.29 (0.54 to 0.25; CI 95%; p=0.03), по-висок, от изчисления 

от Zhang,W. и сътр. (ES=0.144; p=0.02) [29].    

4.4.1 При Qvistgaard, E.  et al. [31], средните между групови разлики на дни: 14; 28 (M1) и 

90 (M3), са били: IA-HA: -10 (-18 to -2); -11 (-19 to -3); -11 (-19 to -3); IA-CS: -12 (-20 to -4); 

-15 (-23 to -7); -9 (-16 to -1); IA-NS: 2 (-5 to 9); -1 (-8 to 7); -5 (-13 to 2). Съответно авторът 

отбелязва ЕSCS vs ESNS (SMD) = 0.6 и ESHA vs ESNS (SMD) = 0.4. Според него, разликите IA-

CS/IA-NS и IA-HA/IA-NS, са били изразени на дни 14 и 28, но са се загубили на ден -90. 

Поради факта, че ефекта на IA-CS намаля с времето (М1-М3), тук - разликите могат да се 

загубят. Ефектите обаче, на IA-HA във времевия интервал (М1-М3), при всички други 

студии [30,32,33,35] нарастват, тоест разликата –би трябвало да се задълбочи или остане 

същата и наистина, според самия автор, медианите за IA-HA на М1 и М3 –нямат разлики -

11 (-19 to -3). Объркването идва, от „неочаквано нарасналия“ на М3 ефект на NS: 2.0 (-5 to 

9) /W2/; -1 (-8 to 7) /W4/; -5 (-13 to2) /W12/. Както бе споменато, основния механизъм на 

действие на NS е лаважа, а ефекта му е функция на морфологичните промени (K/L) и 

използвания обем, поради което –най добри (реални) резултати за NS докладва Brander, V. 

[35], но и според него, ефекта на NS – намаля с времето (-2.38/W8/; -2.37/W12/; -2.28 /W16/; 

-2.16/W20/). При [31], използвания обем е 3.0 ml, стадиите са смесени – при NS присъстват: 

K/L-II-65%; K/L-III-35%. Дори да предположим, че всички пациенти са били K/L-II, ефекта 

на 3.0ml NS, в най добрият случай ще се запази на М3, но няма механизъм по който да 

нарастне от -1 (М1) до -5 (М3), дори добавяйки,пизчислените от Zhang, W. et al [29], плацебо 

ефекти на NS и манипулацията (0.29 + 0.144 = 0.43). Разглеждайки нещата от друг ъгъл –

резултатите на [31], са нереални и сравнявайки ефектите на М1 на IA-HA vs. IA-NS. В нито 

една друга студия, на М1, IA-HA vs. IA-NS, не рeализират съотношението: -10/-1, в 

абсолютните промени на WP, дори ако NS е приложен при III” A”-варианти, а IA-HA –при 

II” H “-варианти (при нас NS-III” A” -7 / HA-II”H” -10 = -10/-7). Eто защо, считаме, че са 

допуснати грешки на автора, не разпознати и от редакцията, за изчислените ефекти на NS 

(M5) / HA (M1).   

4.4.2 При Richette, P. et al. [32], ефектите върху WP/F на LMW-HA са сравнени с тези на IA-

NS, с точка на сравненията –M3. Абсолютните промени (АС), са били: NS(AC) = -9.1 vs. 

HA(AC) = -7.8 (WP); NS(AC) = -7.5 vs. HA(AC) = -8.6 (WOMAC-A); NS(AC) = -5.7 vs. HA(AC) = -6.7 

(WOMAC-C). Тоест без сигнификантни разлики между тях (p=0.98). По отношение на 

OARSI респондентите на М3: IA-NS -32.6% vs. IA-HA -33.3%.  Краен резултат –липсват 

сигнификантни разлики на М3: IA-NS vs. IA-HA. При нас, еднократното приложение на 

2.0ml. NS (2.5ml. NS при [32]), не постига – OARSI-отговори, при нито един морфологичен 
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вариант, за нито един времеви момент от М1 – М5. Дори разгледаното в детайли, по-горе 

[31] –има за абсолютна промяна при използвани 3.0ml. –NS, стойноста -5 (WP(AC)-M3), но 

не и -9.1. Разглеждайки отгово-рите на  LMW-HA, представени от [32], на М3 подобни 

резултати (но за пълен курс х5 инжекции LMW-HA, не х1 [32]), при нас имат K/L-III”A”-

вариантите (-10.5), което съответства както, на по-големия брой инжекции при нас 

(съобразно с КХП на LMW-HA), така и на пациентите на Richette, P et al. (83% -K/L-III vs. 

16.7% K/L-II). Тоест в случая смятаме, че отново имаме грешка в докладваните ефекти на 

NS, освен неправилнато използване на LMW-HA (КХП–х3/х5 ежеседмични инжекции, при 

еднократен курс).   

4.4.3 При Atchia, I. et al. [34], ES върху WP/F, на IA-CS vs. IA-NS vs. IA-HA, e както следва 

– WP(ES): W1/W4/W8 = 1.5 /1.0/0.5 (p=0.002) и съответно за F(ES) = 1.3/0.9/0.4. (p=0.009). За 

IA-НА vs. IA-NS, съпоставка съществува само за W1: WP(ES) = 0.44 / F(ES) = 0.41 (p=0.06), 

след което –поради отчетения слаб ефект, сравнения не са извър-швани. И за двата 

показателя е видно начален изразен ефект на IA-CS, който намаля с времето, при начален 

слаб ефект за IA-HA, който по-късно не е оценяван (W4;W8). Резултатите на Atchia, I. et al 

[38], на М1, са най близо до нашите, при сравнението IA-CS-III ”I” vs. IA-NS-III” I”:  

WP/F(ES): [38] 1.0/0.9 – [LS] 1.0/1.0; и до MMW-III” A” vs. IA-NS-III” A” [38] 0.44/0.41 – [LS] 

0.47/0.41. Слабия ефект на HMW-HA (NASHA-Duralone® 3ml/60mg; 10MDa), при [38] се 

дължи на пациентската група –всички пациенти са с напреднало заболяване (≥ K/L-grade 

III, awaiting THR) –които, по принцип не са индицирани за IA-HA.     

4.4.4 При Brander, V. et al. [35], ефекта върху WP, на NS 6.0ml vs. HMW-HA (Synvisc One® 

48mg/6ml; 6MDa) е съответно: M1– ESNS = -1.95 vs. ESHA =-1.77 (p<0.001; p=0.42); М2: ESNS 

= -2.38 vs ESHA = -2.27 (p<0.001; p=0.7); M3: ESNS = -2.37 vs. ESHA =-2.11 (p<0.001; p=0.7); 

M4: ESNS = -2.28 vs. ESHA =-2.47 (p<0.001; p=0.5); M5: ESNS = -2.16 vs. ESHA =-2.29 (p<0.001; 

p=0.6); W26: ESNS = -2.42 vs. ESHA =-2.21 (p<0.001; p=0.5). Сравненията показват, изразен 

ефект и за двата режима, за всички времеви точки, без сигнификан-тни разлики между тях, 

лек превес до М3 за NS, на М4 –обръщане на резултата с лек превес на НА. При [35], 

стадийте отново са смесени K/L-II/III: HA=39/61%; NS=36/63%. Резултатите на [35], заради 

смесването на стадиите и разликата в обемите NS (6.0ml/2.0ml –x3), са трудни за сравнение 

с нашите –като абсолютни стойнос-ти, като сравнения на съотношения, обаче са възможни 

и са най-близки до тези на нашите резултати на М1; М2; М3, M4, М5 сравнявайки MMW-

HA при K/L-III “A”-вариант vs. NS при K/L-III”H”-вариант. За точката W26, има 

разминаване с нашите резултати, обяснимо, както споменахме с различния използван обем, 

стадии и морфологични варианти.  

4.4.5 При Spitzer, A. et al. [33], ефектите върху WP/F на IA-HA vs. IA-CS са сравнени на 

W26, при двата рентгенови стадия: K/L-II – IA-HA(AC) = -14.6 vs. IA-CS(AC) = -18.5 (p<0.001); 

K/L-III –IA-HA(AC) = -18.0 vs. IA-CS(AC) = -10.0 (p<0.001). Тоест –изразени АС и за двата 

режима, като – при по-нисък клас морфологични промени (K/L-II), ефекта на CS vs. HA, е 

по-изразен, докъто при по-напреднали морфологични проме-ни (K/L-III), ефекта на HA 

доминира. Подобна динамика във връзка с рентгеновия стадий бе налице и при нас, при „Н“ 

–моделите, където на М7, сравненията между групите MMW-HA K/L-II”H”(АС) vs IA-CS 

K/L-II”H”(АС) и MMW-HA K/L-III”H”(АС) vs. IA-CS K/L-III”H” (АС) –показаха идентични 

резултати.    
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4.4.6 Съпоставки LMW-HA vs. MMW/HMW-HA: били са обект на поне 4-студии, от които 

избрахме Tikiz, C. et al [30], поради високите му оценки за качество и ниво на 

доказателственост, въпреки отсъствието на контролна група [24-28].  При [30], за всички 

точки на проследяването от 6-месеца не са установени сигнификантни разли-ки, както в 

ефектите на двете молекули върху проследяваните показатели, така и в честотата и видът 

на съобщаваните странични ефекти. Този резултат напълно съвпада с нашите, където също 

не се установиха разлики в желаните и нежелани ефекти на двете молекули в нито една 

точка на проследяването.  

 

4.4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ – ОБОБЩЕНИЕ: 

 

4.4.1. При крос-секционно проучване на входа на 5-годишното проследяване, бяха 

установени: 

 

1) Разлики при всички параметри, характеризиращи клиничното представяне между отдел-

ните морфологични варианти на един рентгенов стадий, които разлики са налице и при 

двата анализирани от нас рентгенови стадия (K/L-II и K/L-III) –таблица 56.  

2) Разликите са със статистическа значимост между крайните морфологични варианти: 

“H” vs.”A”, докато между крайните и междинните варианти (“H” vs. “I” и “I” vs. “A”), 

разлики съществуваха (Kruskal-Wallis Н - междинен анализ), но те не бяха 

статистически значими (Dunn-Bonferroni post hock анализи – фигура-1). 

3) Липсват разлики в параметрите, характеризиращи клиничното представяна между тера-

певтичните групи, когато те бъдат хомогенизирани по показателя „рентгенов модел“ – 

фигури таблица-59, фигури 48-49-a/b; 54-55-a/b (дисертационен труд).  

4) Разлики в ширината на ставното пространство между отделните морфологични вариан-

ти на един рентгенов стадий, които разликите не бяха със статистическа значимост. 

Тоест, стойностите на клиничните параметри не са единствено функция на JSW, а и на 

микро- и макро-архитектониката на субхондралната кост, зависещи от своя страна от 

морфологичния вариант -Теза.  

5) Липсват разлики в ширината на ставното пространство между терапевтични групи, 

хомогенизирани по показателя „рентгенов модел“ и фиксирана с него полова дистри-

буция – таблица 59, фигури 66-67-a/b (дисертационен труд).  

6) Всички клинични параметри при терапевтичните групи, корелираха помежду си с висок 

афинитет (rS>0.7) – табл. 57. 

7) Жените и мъжете имаха сигнификантно различни стойности в медианите на клиничните 

параметри, при един и същ рентгенов стадий и модел (Kruskal-Wallis: WP–p<0.001; F–

p<0.001; L.I.–p=0.001; PtGA –p=0.001/таблици 58-a;b;c; фигурa-2).   

8) Жените и мъжете с едни и същи стойности за клиничните параметри, имаха сигни-

фикантни различия в JSW (Kruskal-Wallis: JSW – p<0.001; – таблици 58-a;b;c; фигурa-2). 

 

4.4.2. При лонгитудиналното, 5-годишно проследяване, бяха установени: 

 

1) При анализите на отпадащите пациенти: 
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1.1.Потвърждение за наличието на БМЕ за двете НА – наличие на сигнификантни разлики 

във времевите интервали за прогресия до THR, спрямо контролната група (p=0.01; CI 

95%; анализи в студио-1 и студио-2). 

1.2.Йод-съдържащите контрасти в доза ≥1.0ml, приложени ≥2х  за 6 месеца, имат нега-

тивен ефект върху прогресията на НОА – съществува сигнификантна разлика от 18% 

(40 пациента), по-голям брой отпадащи във времето пациенти, при артроцентезите с 

контраст, спрямо тези без контраст (p <0.01; CI 95%; анализи студио-1 vs. студио-2). 

1.3. „Най-потърпевши“, от приложението на йод-съдържащите контрасти, са „най-

благоприятните“ при естествена еволюция – бавните „Н“-варианти (анализи 

студио-1 vs. студио-2). 

 

2) При клиничните показатели – сигнификантни разлики между всички варианти 

възникнаха:  DM групата – М3; NS групата – М6; Hy групата – М7(K/L-III) / М18(K/L-

II); Eu групата-M9(K/L-III)/M21(K/L-II)-Dunn-Bonferroni post hock анализи (фигури 3-6). 

 

3) При рентгеновите показатели – сигнификантни разлики между всички варианти въз-

никнаха: DM групата – М24; NS групата – М36(K/L-III) / M60(K/L-II); Hyalgan/Euflexxa 

–групите – М48(K/L-III) / М60(K/L-II) –Dunn-Bonferroni post hock анализи (фигури 3-6).  

 

4) При терапевтичните групи – сигнификантните разлики за клиничните показатели 

срещу  изходните стойности (OMERACT-OARSI- отговори, доказващи симптоматичен 

ефект), са представени на таблица -61.  

1.1.Симптоматичен ефект с OMERACT-OARSI-отговори, задържащи се над 3 месеца, 

има при единичен курс IA-CS/IA-HA – само при K/L-II – “H”/”I” вариантите.  

1.2.При повторни курсове –  налице са  кумулативни ефекти и за двата терапевтични 

режима (IA-CS/IA-HA), при правилно позиционирани във времето с рязко нараст-

ване продължителността на ефектите над 9-месеца (без DM-III”I” – 6M).  

1.3.Повторните курсове, допълнително реализират  OMERACT-OARSI-отговори и 

при “H” “I”-вариантите на K/L-III (IA-CS) и дори “A”- вариантите (IA-HA).   

 

5) При терапевтичните групи, сигнификантни разлики в JSN за K/L-II (Hy/Co; Eu/Co; 

Eu/DM) и за K/L-III (Hy/Co; Eu/Co; Hy/DM; Eu/DM), се установиха на М12. На М24 и 

М36, към тях за 18 месеца се прибави и разликата DM/Co – за K/L-II”H”-варианта. Тези 

разлики са важни, защото в съчетание с аналогични разлики в JSW  доказват разлики в 

рентгеновата прогресия и наличието на „БМЕ“, за съответната терапия – таблица 65. 
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Таблица-64. Сравнения в рентгеновите показатели между терапевтични групи. 

 

6) При терапевтичните групи сигнификантни разлики в JSW (Hy/Co; Eu/Co) при K/L-

III-”I” и “A”-вариантите се установиха на М24 (за Ну и при  K/L-III”H”). На М36 тези 

разлики се установиха за двете молекули НА, при трите варианта и на двата рентгенови 

стадия –таблица 64. За K/L-III  на М36 и K/L-II  на М48 се явиха и сигнификанни разлики 

в JSW –Hy/DM и Eu/DM.  

Разлики в JSW – Hy/Eu и DM/Co не се регистрираха в нито един времеви момент, при 

никой от двата рентгенови стадия. Тоест, БМЕ (забавяне на рентгеновата прогресия)  се 

регистрира само за повторните курсове с двете НА – и при двата рентгенови стадия, без 

разлика между двете молекули. БМЕ при двете НА за “H”/”I”-вариантите на K/L-III бе 

съпроводен със сигнификантна промяна във времето за алопластика ≥12 месеца, а при 

„А“-вариантите – с 9 месеца. 

 

 

 

 

 

 

 

X-Ray 
Stage 

X-Ray 
Model 

Applied 
Treatment# 

mJSN-M12 
Median (IQR) mm. 

p* 
mJSW-M36 

Median (IQR) mm. 
p* 

K/L II 

H 

NS 0.55 (0.50-0.60) Eu vs. NS; p < 0.001 2.6 (2.5-2.9) Eu vs. NS; p = 0.001 

DM 0.51 (0.48-0.54) Hy vs. NS; p = 0.004 2.9 (2.8-3.1) Hy vs. NS; p < 0.001 

Eu 0.45 (0.45-0.45) DM vs. NS; p = 1.0 3.0 (3.0-3.3) DM vs. NS; p = 0.23 

Hy 0.45 (0.40-0.50) Hy vs. Eu; p = 1.0 3.0 (3.0-3.3) Hy vs. Eu; p = 1.0 

I 

Co 0.57 (0.54-0.60) Eu vs. NS; p < 0.001 2.4 (2.4-2.7) Eu vs. NS; p < 0.001 

DM 0.56 (0.52-0.60) Hy vs. NS; p < 0.001 2.5 (2.4-2.7) Hy vs. NS; p < 0.001 

Eu 0.47 (0.44-0.50) DM vs. NS; p = 1.0 2.9 (2.8-3.1) DM vs. NS; p = 1.0 

Hy 0.47 (0.44-0.50) Hy vs. Eu; p =1.0 2.9 (2.8-3.1) Hy vs. Eu; p = 1.0 

A 

Co 0.61 (0.60-0.62) Eu vs. NS; p < 0.001 2.2 (2.1-2.4) Eu vs. NS; p = 0.001 

Eu 0.50 (0.50-0.50) Hy vs. NS; p < 0.001 2.6 (2.6-2.9) Hy vs. NS; p < 0.001 

Hy 0.50 (0.45-0.55) Hy vs. Eu; p = 1.0 2.6 (2.6-2.9) Hy vs. Eu; p = 1.0 

 K/L III 

H 

Co 0.62 (0.59-0.65) Eu vs. NS; p < 0.001 1.6 (1.5-1.8) Eu vs. NS; p < 0.001 

DM 0.61 (0.58-0.64) Hy vs. NS; p < 0.001 1.7 (1.7-2.0) Hy vs. NS; p < 0.001 

Eu 0.50 (0.50-0.50) DM vs. NS; p = 1.0 2.0 (2.0-2.3) DM vs. NS; p = 1.0 

Hy 0.50 (0.50-0.50) Hy vs. Eu; p = 1.0 2.0 (2.0-2.3) Hy vs. Eu; p = 1.0 

I 

Co 0.67 (0.67-0.70) Eu vs. NS; p = 0.003 1.2 (1.2-1.5) Eu vs. NS; p < 0.001 

DM 0.71 (0.67-0.75) Hy vs. NS; p = 0.002 1.3 (1.2-1.5) Hy vs. NS; p < 0.001 

Eu 0.53 (0.51-0.55) DM vs. NS; p = 1.0 1.8 (1.7-2.1) DM vs. NS; p = 1.0 

Hy 0.52 (0.51-0.55) Hy vs. Eu; p = 1.0 1.8 (1.8-2.0) Hy vs. Eu; p = 1.0 

A 

Co 0.80 (0.70-0.90) Eu vs. NS; p < 0.001 0.2 (0.2-0.3) Eu vs. NS; p < 0.001 

Eu 0.62 (0.59-0.65) Hy vs. NS; p < 0.001 1.2 (1.2-1.4) Hy vs. NS; p < 0.001 

Hy 0.62 (0.59-0.65) Hy vs. Eu; p = 1.0 1.2 (1.2-1.4) Hy vs. Eu; p = 1.0 
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IV. ИЗВОДИ  

1) Изводи от крос-секционното проучване (задача-2): 

За получаване на реални резултати на изхода,  групите трябва да са хомогенизирани 

по показателите „рентгенов модел“ и „пол“ (да са с фиксирана полова дистрибуция 

и съотношение между морфологичните варианти). 

 

2) Изводи от лонгитудиналното проучване (задача-3): 

Морфологичните варианти на едни и същ рентгенов стадий имат различна естес-

твена еволюция (клинична и рентгенова прогресия), валидно и за двата анализирани 

от нас рентгенови стадия.  

 

3) Изводи от лонгитудиналното проучване (задача-4): 

Морфологичните варианти на един и същ рентгенов стадий имат различна клинична 

и рентгенова прогресия, в зависимост от използваната вътреставна терапия (имат 

различна „модифицирана еволюция“), валидно и за двата рентгенови стадия.  

 

4) Изводи от лонгитудиналното проучване (задача-5): 

Няма сигнификантни разлики във вида и честотата на регистрираните нежелани 

реакции, между единичния и повторния курс вътреставни терапии, както и спрямо 

публикувания световен опит. 

 

5) Изводи от лонгитудиналното проучване –анализ на отпадащите пациенти: 

Йод-съдържащите контрасти в доза ≥1.0ml, приложени ≥2х  за 6 месеца, имат нега-

тивен ефект върху прогресия на НОА, като по-честите приложения имат по-изразени 

негативни ефекти върху прогресията, а „най-потърпевши“, от приложението на 

контраст, са „най-благоприятните“ по естествената си еволюция – бавните „Н“-

варианти. 

6) Изводи от сравнението на методиките за носочена артроцентеза (задача-6): 

Артроцентезите на HJ, трябва да бъдат насочени, поради високата инакуратност на 

„слепите“ артроцентези. УЗ-насочваните артроцентези са с приоритет пред X-Ray -

насочваните, поради съпоставимата акуратност на методиките, отсъствието на 

вредности за пациента и оператора, по-малката продължителност и себестойност и 

избягването на негативните ефекти на контраста върху еволюцията на НОА.  

 

7) Изводи (терапевтични насоки) от анализа OMERACT-OARSI отговорите: 

Анализирайки скоростта на настъпване на сигнификантни разлики с изходните 

стойности (бързина на ефекта), степента на разликите (ширина на ефекта) и 

задържането на сигнификантността  в разликите във времето (продължителност на 

ефекта) – при различните рентгенови стадии, модели и терапевтични намеси и резул-

татите от обзора, можем да изведем следните препоръки за вътреставните терапии: 
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1. Терапия с IA-CS – при „Н“ варианти K/L-II (вероятен БМЕ и резултати, съпос-

тавими с двете НА). При K/L-III-“Н“, терапията с IA-CS отстъпва на терапията с IA-

HA. 

✓ Началният ефект на IA-CS е бърз ( на 24-я час) и изразен – на М1 само IA-CS  

реализират  OMERACT-OARSI - отговори. 

✓ Изразеността на ефекта зависи от рентгеновия стадий и модел (негативна зависи-

мост) и използваната доза (позитивна зависимост). 

✓ Продължителността на ефекта зависи от рентгеновия стадий и модел (негативна 

зависимост), дозата и вида медикамент (позитивна зависимост). 

✓ Предиктори за добър ефект са “H”-вариантите (по данни от обзора – и присъс-

твието на синовиит/излив), а за лош отговор –“A”-вариантите и напредналите 

морфологични промени (≥ K/L-III).  

✓ Повторните курсове са с кумулативен ефект при правилно позициониране във 

времето. Времето, за втори курс IA-CS, при K/L-II”H” e M6, a при K/L-III”H”–

M4. Моментите за трети курс са съответно М18 и М12 (K/L-II”H” – K/L-III”H”).  

 

2. Терапия с IA-HA – при “I” и “A” вариантите на K/L-II и всички варианти на K/L-

III (БМЕ).  

✓ Началният ефект на лубрикантите зависи от ММ, а не от рентгеновия стадий и 

модел. 

✓ Продължителността на ефекта  зависи от рентгеновия стадий и модел, а не от 

ММ. 

✓ Потенциалът на препаратите с различна ММ маса при еднократен и повторен 

курс е сходна. 

✓ IA-HА е ефективна при всички морфологични варианти; предиктори за добър 

ефект са K/L-II и отсъствието на синовиит/излив (обзор). С оглед съпоставимите 

резултати при „Н“-вариантите на K/L-II, поради значимите разлики в цените –

тук препоръчваме използването на IA-CS. 

✓ Повторните курсове са с кумулативен ефект при правилно позициониране във 

времето. Оптималният интервал за втори курс, при K/L-II  е 6 месеца – при “H”- 

вариантите, 5 месеца при “I”-вариантите и 4 месеца при „А“-вариантите. При 

K/L-III тези интервали са съответно 5 месеца, 4 месеца и 3 месеца. Моментите за 

трети курс съответно при K/L-II-вариантите са: “H”-М24; “I”-М18; “A”-М12 – и 

съответно “H”-М21; “I”-М15; “I”-М9 – при K/L-II- вариантите. 
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V. ПРИНОСИ 

 

1) Методични : 

1.1.Доказана  бе необходимостта от хомогенизиране на групите пациенти при проучвания 

върху НОА  по критерия „рентгенов модел“.  

 

1.2.Доказана бе връзката между пола, клиничните и рентгенови показатели на пациентите 

с НОА и необходимостта от хомогенизиране на групите пациенти по показателя “пол“. 

  

1.3.Доказани бяха предимствата на  УЗ-насочването, спрямо  рентгеновото насочване, при 

артроцентезите на тазобедрената става. 

2) Научно - теоретични :  

2.1.Доказано бе влиянието на рентегновия модел върху клиничното представяне и 

рентгеновата прогресия на коксартрозата и получаваните резултати при проучвания 

касаещи симптоматични / болесто-модифициращи терапии при НОА. 

  

2.2.Доказано бе негативното влияние на йодсъдържащите контрасти, използвани в методи-

ките за рентгеново насочени артроцентези, върху еволюцията на коксартрозата. 

3) Научно - приложни : 

3.1.Демонстрирани бяха ефектите на вътреставните терапии с IA-CS; IA-HA: (HMW vs. 

LMW), при максимално хомогенизирани групи, често и продължително проследяване, 

с възможност за точно определяне на начало, ширина и продължителност на ефекта, при 

различните рентгенови стадии и морфологични варианти.  

 

3.2.Демонстриран бе ефектът на повторните курсове с IA-CS; IA-HA  с доказване на кумула-

тивност при правилно позициониране във времето; допълнително бяха определени и 

най-подходящите времеви моменти за повторни или трети курсове при отделните 

рентгенови стадии и морфологични варианти. 

 

3.3.Формулираха се научно – обосновани  препоръки за   мястото на най-честите 

вътреставни терапии при коксартрозата: IA-CS – “H”-вариантите на K/L-II; IA-HA – 

“I”/”A-вариантите на K/L-II и всички варианти на прехода – K/L-II-III.  
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