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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
Използвани съкращения и символи на български език 

АГ – aнтиген 
АПК – антиген-представящите клетки  
АС – Анкилозиращ спондилит 
АХ – артериална хипертония  
ДИФ – дистални интерфалангеални стави  
МКФ – метакарпофалангеални стави  
МНУ – мононатриев урат 
МС – метаболитен синдром 
МТФ – метатарзофалангеални стави  
ПИФ – проксимални интерфалангеални стави 
ПК – пикочна киселина 
Пс – псориазис 
ПсА – псориатичен артрит 
РА – ревматоиден артрит  
Рф –Ревмафактори 
СЗО – Световна здравна организация 
СИС – сакроилиачни стави 
СПА – серонегативна спондилоартропатия 
СУЕ – скорост на утаяване на еритроцитите  
УЗ – ултразвук на стави  
ЯМР – ядрено-магнитен резонанс 
 

Използвани съкращения и символи на английски език 
COX-2 – Циклооксигеназа-2 
CPPD – калциево пирофосфатни кристали  
CRP – C-реактивен протеин 
EULAR – Европейската лига за борба с ревматизма  
IFN-G – интерферон-гама  
IL-1 – Интерлевкин -1 
IL-2 – Интерлевкин-2  
IL-6 – Интерлевкин-6  
IL-8 – Интерлевкин-8 
IL-12 – Интерлевкин-12 
IL-17 – Интерлевкин-17 
IL-23 – Интерлевкин-23  
NAPSI – индекс за тежестта на нокътното засягане  
PASE – Psoriasic arthritis screening and evaluation  
PASI – Psoriasis Area and Severity Index 
PRPP – фосфорибозил пирофосфат синтетаза  
RF – ревматоиден фактор 
TCR – Т-клетъчен рецептор 
TLC – Toll like Receptor 
TNF-а – тумор-некротизиращ фактор-алфа  
АСR – Амeриканския колеж по ревматология  
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МНС – Major histocompatability complex 
ASDAS – Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score  
BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index 
BASFI – Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index 
BMI – Body Mass Index 
DAPSA – Disease Activity for Psoriatic Arthritis 
DAREA – Disease Activity index for Reactive Arthritis 
DAS28 – Disease activity score 28 
ELISA – Enzyme Linked Immunosorbay Analysis 
EULAR – European League Against Rheumatism 
HAQ – Health Assesment Questionnairre  
IFN-alpha – Interferon Alpha 
MMP – 2 –Matrix metalloproteinase 2 
SD – standard deviation 
Sе – standard error 
TNF-α –Tumor Necrosis Factor alpha  
VAS – Visual Analogue Score 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Псориатичният артрит (ПсА) е част от хетерогенната група на възпалителните 

ставни заболявани. Сравнително голямата честота на болестта, наличието на 
извънставни и системни прояви и настъпващата инвалидизация на пациентите имат 
съществено социално-икономическо значение. 

ПсА се развива в около 30% от болните с кожен псориазис. За да се избегне 
ранната инвалидизация на болните и инициирането на неподходяща терапия е 
необходимо да се познават колкото може повече аспекти от него. Липсата на 
ефективни скринингови изследвания и биомаркери водят понякога до 
недоразпознаване на болестта и закъсняващо лечение (Helliwell P. и съавт, 2013 г, 
Paek и съавтр, 2015 г). 

В ревматологичните публикации има недостатъчно данни за характеристиките 
на синовиалната течност на болни от ПсА (Alivernini St. И съавт, 2019 г, Вerendsen и 
съавт., 2017 г). Това породи нашия интерес да осъществим едно задълбочено 
изследване на голяма група болни с ПсА, да проучим някои молекулни и клетъчни 
биомаркери, свързани със синовията и синовиалната течност и да оценим тяхната 
корелация с индекси на активност на заболяването чрез двугодишно проследяване на 
пациентите. Подобреното разбиране на патогенезата на ПсА би довело до 
разработване на ефективни стратегии, насочени към специфични цитокини и 
сигнални пътища, които могат да предотвратят прогресирането на заболяването и да 
подобрят качеството на живот на болните. През 2018 г в статия, публикувана в Lancet 
се твърди, че въпреки сегашното развитие на медицината 40% от пациентите с ПсА 
имат само частичен отговор или не реагират на провежданото им лечение и не са 
доволни от управлението на заболяване им (Van den Bosch  и съавт., 2018 г).  

Обоснована е необходимостта от търсене на нови, надежни биомаркери, които 
да прогнозират ефекта от приложената терапия и вероятност от ремисия при болни с 
ПсА (Belasco и съавт., 2019 г). 

Тази актуална проблематика включва системно и комплексно анализиране на 
синовиалната течност и синовиалната мембрана на пациенти с ПсА, с надеждата, че 
това би помогнало за избор на терапия, което мотивира провеждането на настоящото 
научно изследване. 

Критичният поглед върху проведения литературен обзор показва 
необходимостта от адекватна реакция към предизвикателствата пред съвременната 
медицинска наука и в частност - ревматологията. Това обуславя неизбежната и 
неотложната нужда от качествени нови идеи за решаването на множеството казуси, 
едни от които са свързани с адекватното лечение с биологични медикаменти. 

Последните години е постигнат значителен напредък в изучаването на 
патогенетичните механизми на ПсА. В клиничната практика се използват 
модалности, отразяващи комплексността при оценка на болестната активност. В 
същия момент, практическата ревматология не разполага с биомаркери, отразяващи 
категорично прогноза на ПсА. 

Направеният литературен обзор доказа, че в значителна част от публикациите 
относно наличието на кристали в синовиалната течност на болни с ПсА има 
противоречия - кога започва синтезирането им, как се променя нивото им във 
времето, има ли фактори, оказващи влияние върху този процес. 
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Проучването на биомаркери, включващи ензими, цитокини, 
колонистимуларащи фактори и др., не е провеждано при голям брой болни в 
България. 

По отношение за приложението на поляризационната микроскопия, в 
допълнение към клиничния преглед на пациенти с ПсА в ежедневната практика на 
ревматолога, стоят следните въпроси: 

1. Какви са кристалите, установени чрез поляризационната микроскопия в 
синовиалната течност при болни с ПсА? 

2. Има ли корелация между наличието на кристалите, установени чрез 
поляризационната микроскопия в синовиалната течност при болни с ПсА и 
индексите за болестна активност? 

3. Има ли корелация между наличието на кристалите, установени чрез 
поляризационната микроскопия в синовиалната течност при болни с ПсА и различни 
цитокини (TNF-a, IL-17, IL-23), ензими (MMP-3, MPO, Cathepsin G), автоантигени 
(GM-CSF, LL-37) и клетъчни маркери (CD68+, CD88+, MPO+, LL-37+, MX1+), 
използвани като биомаркери за оценка на активността на заболяването? 

4. Съществува ли връзка между наличието на кристали в синовиалната течност 
на болни с ПсА и системата на комплемента (С3, С3а, С5, С5а, С9)? 

5. Може ли наличието на кристалите, установени чрез поляризационната 
микроскопия в синовиалната течност при болни с ПсА да се използва като биомаркер 
за активност на ПсА и предиктор за развитие на ерозии на 24 месец от проследяване 
на болните? 

За българската популация не са провеждани комплексни проучвания на 
връзката между наличието на кристали в синовиалната течност на болни с ПсА, 
клетъчни и молекулни биомаркери и активността на заболяването, оценена чрез 
различни скали за физическа активност. Това ни мотивира да направим обстойно 
проучване на компоненти от патологичната верига на ПсА и да докажем стойността 
на нови иновативни биомаркери. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  
 
Да се проучат клиничните, клинико-лабораторните и инструменталните 

характеристики на синовиалната течност при болни с псориатичен артрит. 
 
За осъществяване на тази цел си поставихме следните задачи: 
1. Да се идентифицират кристали в синовиалната течност на пациенти с ПсА и 

да се потърси връзката им с активността на заболяването. 
2. Да се проучи серумното ниво и нивото в синовиалната течност на 

биомаркерите - ММР3, МРО, Cathepsin G, GM-CSF, LL-37, TNF-a, IL-17 и IL-23 при 
болни с ПсА.   

3. Да се проучи серумното ниво и нивото в синовиалната течност на С3, С3а, 
С5, С5а, С9-фракции на комплемента при болни с ПсА.  

4. Да се проучи синовиалната мембрана на болни с ПсА чрез 
имунохистохимични методи, оценяващи CD88+, CD68+, MPO+, CAMP+, anti-MXI+ 
клетъчни маркери. 

5. Да се посочи ролята на изследваните молекули, ензими, антитела като 
прогностични маркери за развитие на ПсА при 24 месечно проследяване на болните. 
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3. ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ 
Пациенти и контроли 
Това е проспективно, двугодишно, наблюдателно проучване. 
В настоящото проучване за период от 3 години (2018-2021 година) бяха 

включени 156 пациента. Пациентите са над 18 годишна възраст и имат поставена 
диагноза ПсА според CASPAR-критерии (2008 г). Пациентите са проследяване най-
малко 24 месеца, като са преглеждани и изследвани поне през 6 месеца.  

На 0 и 6 месец се явиха 156 болни (визита 0 и 1), на 12 месец (визита 2) – 145 болни, 
на 18 месец (визита 3) – 123 болни, на 24 месец (визита 4) – 110 болни.  

На 0 месец болните бяха разпределени според лечението, което приемат: 70 от 
тях продължиха лечение с конвенционален болест променящ антиревматичен 
медикамент (метотрексат, левлуномид, салазопирин), а 86 от тях започнаха лечение 
анти-ТНФ-а блокери (адалимумаб, етанерцепт, инфлексимаб, голимумаб, 
цертолизумаб) по преценка на Комисия за предписване на биологична терапия и 
наблюдаващ ревматолог (Табл. 1). 

 

Табл. 1. Разпределение на брой наблюдавани лица – пациенти и здрави контроли според брой, 
възраст, пол, основно заболяване и продължителност на заболяването (x±Sx). 
Показатели Пациенти, лекувани 

с конвенционални 
БПАРС 

Пациенти, 
лекувани 
с бБПАРС 

Пациенти 
с 

гонартроза 

Здрави 
контроли 

Брой 70 86 50 30 
Вид терапия МТХ 

Арава 
ССП 

адалимумаб, 
етанерцепт, 
инфлексимаб, 
голимумаб, 
цертолизумаб

НСПВС 

- 

Възраст в 
години 49.8410.8 45.6113.4 

61.4811.0
1 48.732.2 

Пол  
-брой болни 

мъже (35.54%) 
жени (64.46%) 

мъже (51.08%)  
жени (48.02%)

мъже (60%)
жени (40%) 

мъже (48.28%) 
жени (51.62%)

  

За хипотеза Н0 приехме, че наличието кристали в синовиалната течност 
корелира с високо ниво на CRP, ММР3, МРО, Cathepsin G, GM-CSF, LL-37, TNF-a, 
IL-17, IL-23, фракции на комплемента в нея, както и наличието на CD88+, CD68+, 
MPO+, anti-MXI+ клетъчни маркери в синовиалната мембрана и това може да се 
използва като биомаркер за по-тежко протичане на ПсА и необходимост от ранно 
лечение с биологични медикаменти. 

За хипотеза Н1 приехме, че наличието кристали в синовиалната течност НЕ 
корелира с високо ниво на CRP, ММР3, МРО, Cathepsin G, GM-CSF, LL-37, TNF-a, 
IL-17, IL-23, фракции на комплемента в нея, както и наличието на CD88+, CD68+, 
MPO+, anti-MXI+ клетъчни маркери в синовиалната мембрана и това НЕ може да се 
използва като биомаркер за по-тежко протичане на ПсА и необходимост от ранно 
лечение с биологични медикаменти. 

Включващи критерии: 
1. Пациенти с доказан псориатичен артрит и със синовиален излив. 
2. Пациенти с псориатичен артрит на лечение с биологичен агент (ТНФ-а-

блокер).  
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3. Пациенти в добро психическо здраве, контактни, адекватни. 
4. Пациенти дали своето съгласие за участие, подписвайки собственоръчно 

информирано съгласие. 
Изключващи критерии: 
1. Пациенти, отказали да дадат доброволно информирано съгласие. 
2. Пациенти с ревматични заболявания, различни от ПсА.  
3. Пациенти с псориатичен артрит, на лечение с биологични средства, различни 

от адалимумаб или етанерцепт.  
4. Пациенти с декомпенсирана сърдечно-съдова, белодробна или бъбречна 

недостатъчност. 
5. Наличие на бременност или кърмене. 
6. Пациенти, неспособни, според изследователя, да се справят с планираните за 

всяка визита процедури. 
7. Пациенти, които според изследователя са неподходящи да участват в 

изпитването. 
3.2. Дизайн на проучването 

„Инструментални, клинични и клинико-лабораторни характеристики на 
синовиалната течност при болни с псориатичен артрит“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1. Дизайн на проучване Инструментални, клинични и клинико-лабораторни 
характеристики на синовиалната течност при болни с псориатичен артрит. 

На всички пациенти по време на визити 0, 6, 12 ,18, 24 месец са проведени: 
1. Физикален преглед 
2. Оценка на активността на заболяването чрез скали и индекси за активност 
3. Изследване на серум и синовиална течност (не при всички болни) 
4. Инструментални изследвания: микроскопско поляризационно изследване на 

синовиална течност,  MSUS, рентгенографии на стави (при необходимост)

0 МЕСЕЦ – 
Общ брой пациенти с ПсА  с давност на заболяването над 

24 месеца – 156 болни 
- Синовиален излив 
- DAPSA ≥ 14 
- mCPDAI 5-12 

6 месец – 70 болни,  лекувани с 
конвенционални БПАРС 

6 месец – 86 болни,  лекувани с биологична  
терапия (анти ТНФ-а блокери) 

12 месец – 62 болни,  от които 50 
остават на  конвенционални БПАРС

12 месец – 83 болни,  от  които  79 лекувани с 
биологична  терапия (анти ТНФ-а блокерн) 

18 месец – 75 болни,  от  които  70 лекувани с 
биологична  терапия (анти ТНФ-а блокери) 

24 месец – 70  болни,  от  които  70 лекувани 
с биологична  терапия (анти ТНФ-а блокери) 

24  месец – 40  болни,  от които 37 
остават на  конвенционални БПАРС

18 месец – 48 болни,  от които 40  
остават на  конвенционални БПАРС

Контролна 
група от 50 
пациенти с  
гонартроза
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След подписване на информирано съгласие за участие в проучването, всички 
пациенти бяха разпитани и прегледани и информацията за тях беше класифицирана 
и въведена във файлове за по-нататъшна статистическа обработка. Пациентите 
самоволно попълниха въпросниците за самооценка. Моновета с кръв им беше 
вземане при рутинното им изследване при хоспитализация, поради което не се 
налагаше нова венепункция. Моновета с кръв беше вземана от пациентите при 
посещение в Ревматологична клиника при ревматологичен преглед след тяхно 
съгласие, за което има подписано информирано съгласие.   

Работатата по анализиране на пациентските данни, вземането на кръв за 
имунологични изследвания и съдържанието на информираното съгласие е одобрено 
от Комисия за научна етика на Медицински университет – град Пловдив, протокол 
№ 4/ 10.06.2021 година.  

Двугодишно проспективно, лонгитудинално, отворено проучване.  
За целите на проучването, за период от две години се проследи основната група 

пациенти, като не на всички пациенти е взета кръв за изследване за цитокини или е 
направена артроцентеза (Таблл.2).  

 
Табл. 2. Провеждани клинични и лабораторни изследвания по време на визити на 
пациентите. 
Изследвания 0м 6м 12м 18м 24м
Анамнеза     
Обективно състояние      
Оценка на болката (VAS)     
Индекси за болестна активност      
Кръвни изследвания      
Ставна ехография     
Артроцентеза*      

Поляризационна микроскопия**      

Артроцентеза* – при наличие на ставен излив и съгласие от страна на пациента да се 
извърши артроцентеза от ревматолог-специалист, за което има подписано информирано 
съгласие 
Поляризационна микроскопия** на синовиална течност – проведена е от докторантката под 
наблюдение на ръководителя на дисертацията. При съмнителен резултат, предметното 
стъкло с фиксирана синовиална течност е анализирана от специалист-хистопатолог –  
д-р Г. Иванов, дм, Катедра по обща и патологична анатомия, МУ – Пловдив. 

 
Признаци на наблюдение: 

1. Факториални - възраст, пол, давност на заболяването, употреба на алкохол, 
тютюнопушене, съпътстваща патология, лечение. 

2. Резултативни – клинични резултати, параклинични изследвания, резултати от 
образни изследвания, изследване на ензими, цитокини,антитела.  
Място на проучването: 

Проучването е извършено в Катедра по Пропедевтика на Вътрешните болести, 
Медицински Университет – Пловдив, амбулатории за специализирани индивидуални 
медицински ревматологични практики.  
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Количественият анализ на пробите за ниво на ензими, цитокини, антитела бе 
проведен в Имунологична Лаборатория на Институт по Имунология на 
размножаването, БАН, гр София, с ръководител доц д-р Павел Рашев, дб.   

Имунохистохимичните микроскопски изследвания са проведени от д-р Г. 
Иванов, дм, Катедра по обща и патологична анатомия, Медицински факултет, МУ – 
Пловдив. 
Време на проучване: 

Проучванията, включени в дисертационния труд, са проведени в периода 2018-
2021 година. 
Органи на проучването: 

Проучването е проведено с личното участие и контрол на дисертанта, в 
сътрудничество с лекари-ревматолози, клинико-лабораторни лекари, асистенти и 
лаборанти в Имунологична Лаборатория на Институт по имунология на 
размножаването, БАН, гр София, статистик. 
Събиране на първична информация 

Първичната информация е събирана по време на посещение на пациента в 
клиниката по Ревматология към УМБАЛ ''Каспела'' и УМБАЛ ''Свети Георги''. 
Използвани са резултати от история на заболяването на болния, готови резултати за 
проследяване на ефекта от лечението и за явяване пред Комисия за предписване на 
биологична терапия. 
Методи и средства за оценка, използвани в проучването: 

Неклинични методи 
Използвани са епидемиологичен метод (за получаване на данни за 

демографските характеристики на пациентите) и социологичен метод (стандартно 
индивидуално интервю, пряка индивидуална анкета за получаване на информация от 
всички проследени групи болни). 

Клинични методи: 
Анамнеза и обективно състояние на болните 
На всички пациенти на всяко посещение бе извършен стандартен медицински 

преглед, според постулатите на Пропедевтиката на Вътрешните болести, както и 
локален ревматологичен статус. За поставяне на диагнозата бяха използвани 
установените вече диагностични и класификационни критерии за ПсА (Приложение 1). 
Скали и индекси за болестна активност 

Оценка на болестната активност при пацинети с ПсА – DAPSA – при 
предимно периферно засягане. 

DAPSA е изграден на основа на DAREA (Disease Acitvity index for Reactive 
Arthritis) и обхваща около 3 пъти повече стави-66/68. DAPSA (Disease Activity for 
Psoriatic Arthritis) е резултат, показващ активност на ПсА и се изчислява като сбор от 
брой болезнени и оточни стави, стойност на СРП и оценка на болния за собствено си 
състояния и сила на болка (Приложение 2). 

Оценка на болестната активност при пациенти с ПсА – ASDAS– при 
предимно аксиално засягане. 

АSDAS се състои от оценка на гръбна болка, продължителност на сутрешна 
скованост, глобална оценка на физическото състояние на пациента,  наличие на 
периферна ставна болка/оток и ниво на СРП (Приложение 3). 
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Оценка на многокомпонентен индекс PASDAS (Psoriatic Arthritis Disease 
Activity Score). 

Многокомпонентен скор, който обединява ВАС на пациент и ВАС на лекар за 
кожно засягане, брой оточни и болезнени стави, ентезитен индекс на Лийдс, индекс 
за дактилит, СРП, SF-36 (изчислява се чрез калкулатор) (Приложение 4). 

Оценка на многокомпонентен индекс mCPDAI (Composite Psoriatic Disease 
Activity Index).   

Многокомпонентен скор, който анализира периферен артрит, кожно засягане, 
гръбначно засягане, ентезит, дактилит, като оценя от 0 до 3 за всеки домейн 
(Приложение 5). 

Оценка на дактилит - LDI (Leed’s Dactylitis Index). 
Наличие и степен на дактилит на двете ръце и стъпала, с оценъчна система от 0 

до 3 (0-няма, 1-слаб, 2-умерен, 3 – силно изразен) (Приложение 6). 
Оценка на ентезит - LEI (Leed’s Enthesitis Index). 
Оценка за наличие на ентезит в следните зони Lateral epicondyle humerus, Medial 

femoral condyle,Achilles tendon insertion в ляво и дясно (Приложение 7). 
Оценка на болка. 
Интензитет на болката е оценен с визуална аналогова скала (VAS) – 

хоризонтална линийка дълга 100 мм, като от лявата страна е отбелязано „Без болка“, 
а от дясната „Много силна болка“. След обяснение, пациентът отбелязва вертикална 
черта върху скалата според възприятието си за болка в момента на прегледа 
(Приложение 8). 

Оценка на качеството на живот на индивида - The Health assessment 
questionnaire disability index (HAQ-DI). 

Качеството на живот на болния, базиран върху въпроси относно ежедневни 
активности. По високите стойности на HAQ-DI са свързани с по-висока 
инвалидизация. Оценка на HAQ-DI със стойност от 0 до 1 е свързано с леки 
затруднения до умерена инвалидизация, от 1 до 2: умерена до тежка инвалидизация, 
от 2 до 3: тежка до много тежка инвалидизация (Приложение 9). 
Средства за оценка на лабораторни резултати . 

Изследване на СУЕ, СРП, пикочна киселина.  
Пълната кръвна картина е изследвана с мултипараметричен апарат, при 

спазване изискванията на производителя за работа с апарат в Клинична лаборатория 
УМБАЛ „Каспела“, Централна институтска лаборатория УМБАЛ „Свети Георги“, 
град Пловдив. Използваните методики и референтни стойности са както следва 
(Табл. 3).  

 
Табл. 3. Разпределение на лабораторните изследвания, методи и референтни стойности, 
използвани в дисертационния труд 

Вид 
изследване 

Метод 
Референтна 
стойност 

Пълна кръвна 
картина 

Имунотурбидиметричен метод със 
стандартни фирмени китове 

Стандартни 
стойности 

СУЕ Метод на Westergreen – отчита се 
скоростта на утаяване на еритроцитния 
стълб като се измерва височината на 
плазмения стълб, в mm/h на 1-ви и 2-ри час.

за мъже над 50 г. – 
0-15 mm/h и  
жени над 50 г. –  
0-20 mm/h 
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CRP 
 

Имуноторбиметричен метод, с фирмени 
тест-китове, използвани китове – High 
Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) на 
фирмата AMP Diagnostics BR- 5420-S.

 до 10  mg/l 

Пикочна 
киселина 

Ензимен колориметричен метод с 
Uricase/PAP-Trinder, фирмени китове, 
отчитане на Konelan 60i, USA, CV 3,84%, 
референтни граници

мъже  
208-398 mkmol/l 
жени  
149-363 mkmol/

 
Образни  изследвания: 

Поляризационна микроскопия 
Поляризационният микроскоп се използва за определяне на наличието и 

специфичните оптични качества на веществата, които имат свойството да пречупват 
двойно светлината като кристалите. При кръстосани анализатор и поляризатор, 
зрителното поле е тъмно поради несъответствие между равнините на поляризация. 
На зрителното поле личат само тези двойно пречупващи светлинни обекти, чиято 
равнина на поляризация съвпада с равнината на анализатора. При употребата на 
компенсаторни механизми, различията в поляризацията се преобразуват в цветни 
разлики. 

За настоящето проучване е използан поляризационният микроскоп Leica 
DM4500P, Microsystems, Германия. 

 
 

Конвенциална рентгенография (КР) и ставна ехография са използвани за 
верифициране на диагноза РА, АС, ПсА. При всички болни са търсени образни 
доказателства за ставна увреда – периставна остеопороза, стеснена ставна цепка, 
ерозии, анкилолози и т.н.  

Ставна ехография е проведена в УМБАЛ „Каспела“ под ръководството на 
специалист-ревматолог с апарат Esaote My Lab 7 и линеен трансдюсер с честота (10 
– 18 MHz) и оценка за синовит/теносиновит – посредством B-Mode/Gray scale 
(полуколичествена скала на OMERACT в степени 0 – 3), Power Doppler – техника 
(полуколичествена скала на OMERACT в степени 0 – 3).  
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Изследване на биологични течности и тъкани 
Лабораторните експерименти бяха проведен в Имунологична Лаборатория на 

Институт по имунология на размножаването, БАН, гр София,с ръководител доц д-р 
Павел Рашев, дм и в Катедра по Обща и Патологична анатомия, МУ – Пловдив, с 
участие на д-р Г. Иванов, дм. 

На 6 пациента с псориатичен артрит и 10 пациента с гонартроза, след 
консултация с поне двама опитни ортопеди от УМБАЛ „Каспела“, МБАЛ „Света 
Каридат“, Пловдив и Специализирана болница за по Ортопедия и травматология 
„Витоша“, Град София бяха проведени оперативни интервенции на коленни стави 
(алопластика). По време на операцията, с изричното съгласие на пациентите и след 
подписване на информирано съгласие, беше взет тъканен материал, който беше 
изследван имунохистохимично.   
Експерименталните проучвания  

В експерименталните проучвания бяха включени 270 броя синовиални 
течности, 270 серуми и 120 броя тъканни образци от пациенти с ПсА за цялото време 
на проучването. Допълнително бяха изследвани синовиални течности и серумни 
проби на 50 пациента с активирана гонартроза и 12 здрави лица, които бяха 
използвани като контролни групи.  
Обект на проучванията бяха:  

156 броя синовиални течности от пациенти с ПсА на 0 месец.  
42 броя синовиални течности от пациенти с ПсА на 6 месец, от които 9 на 

лечение с TNF-alpha.  
22 броя синовиални течности от пациенти с ПсА на 12 месец, от които 7 на 

лечение с TNF-alphа.  
28 броя синовиални течности от пациенти с ПсА на 18 месец, от които 6 на 

лечение с TNF-alpha.  
20 броя синовиални течности от пациенти с ПсА на 24 месец, от които 8 на 

лечение с TNF-alpha.  
На всички болни, на които е правена артроцентеза и е изследвана синовиалната 

течност, са вземани серумни проби за изследване на кръвни показатели. 
50 серуми и синовиална течност от пациенти с активирана гонартроза. 
120 броя тъканни образци от 5 стави от пациенти с ПсА (1 ТБС и 4 коленни 

стави). 
60 броя тъканни образци от 10 коленни стави от пациенти с артрозна болест. 
12 серума на здрави контролни лица, сходни по пол и възраст. 

Използвани китове и антитела: 
В настоящото проучване бяха използвани ELISA китове, подбрани на базата на 

широкия им диапазон на детекция на изследваните антигени. За имунохистохимичен 
анализ на антигенната локализация в тъканите, бяха използвани поликлонални и 
моноклонални антитела, подходящи за имунохистохимичен и имунофлуоресцентен 
анализ на фиксирани във формалин и включени в парафин тъканни образци. За 
антигенната визуализация беше използвана високочувствителна биотинилирана 
анти-миша/анти-заешка визуализираща система (Табл 4). 
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Табл. 4. Наименования, каталожни номера, чувстителност и производител на използваните 
в дисертационния труд китове 

Наименование Кат.№ 
Диапазон на 
детекция 

Чувстви
-телност 

Производител 

Human MMP-3 (Matrix 
Metalloproteinase 3) ELISA 
Kit 

E-EL-
H1446 

0.16~10 
ng/mL 

0.10 
ng/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human MPO 
(Myeloperoxidase) ELISA 
Kit 

EH0018 1.56-100 
ng/ml 

0.938 
ng/ml 

Wuhan Fine 
Biotech Co., 
Ltd., Китай

Human CTSG (Cathepsin G) 
ELISA Kit 

EH1903 0.156-10 
ng/ml 

0.094 
ng/ml 

Wuhan Fine 
Biotech Co., 
Ltd., Китай

Human GM-CSF 
(Granulocyte-Macrophage 
Colony Stimulating Factor) 
ELISA Kit 

E-EL-
H0081 

7.81~500 
pg/mL 

4.69 
pg/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ 

Human TNF-α ELISA Kit E-EL-H 
0449 

11.93~1000 
pg/mL 

7.65 
pg/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human IL-17 (Interleukin 17) 
ELISA Kit 

E-EL-
H0105 

31.25~2000 
pg/mL 

18.75 
pg/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human IL-23 (Interleukin 23) 
ELISA Kit 

E-EL-
H0496 

20.93~2000 
pg/mL 

14.28 
pg/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human IFN-α (Interferon 
Alpha) ELISA Kit 

E-EL-
H2532 

15.63~1000 
pg/mL 

9.38 
pg/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human C3 (Complement 3) 
ELISA Kit 

E-EL-
H0804 

7.81~500 
ng/mL 

4.69 
ng/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human C3а (Complement 3) 
ELISA Kit 

E-EL-
H0742-
1 

2.31~100 
ng/mL 

1.45 
ng/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human C5 (Complement 
Component 5) ELISA Kit 

E-EL-
H0810 

78.13~5000 
pg/mL 

46.88 
pg/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human C5a (Complement 
Component 5a) ELISA Kit 

E-EL-
H0190 

78.13~5000 
pg/mL 

46.88 
pg/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human C9 (Complement 
Component 9) ELISA Kit 

E-EL-
H0813 

0.47~30 
ng/mL 

0.28 
ng/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

Human LL-37 (Antibacterial 
Protein LL-37) ELISA Kit 

E-EL-
H2438 

1.56~100 
ng/mL 

0.94 
ng/mL 

Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ
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Myeloperoxidase (MPO) 
Colorimetric Assay Kit 

E-BC-
K074-S 

  Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ 

Citrate Plus (10x) HIER 
Solution 500ml 

CPL500   ScyTek 
Laboratories, 
Inc., САЩ 

Biotin Blocking Kit for Image 
Analysis 

BBK12
0 

  ScyTek 
Laboratories, 
Inc., САЩ 

Визуализираща система - 
UltraTek HRP Anti-
Polyvalent (DAB) Staining 
System 

AMF08
0 

  ScyTek 
Laboratories, 
Inc., САЩ 

CD88 Polyclonal Antibody E-AB-
30840 

  Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ

MPO Polyclonal Antibody E-AB-
70091 

  Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ 

CD68 (KP1) RA0060
-C.1 

  ScyTek 
Laboratories, 
Inc., САЩ 

CAMP Polyclonal Antibody E-AB-
40068 

  Elabscience 
Biotechnology 
Inc., САЩ 

anti-MX1 antibody FNab09
996 

  Wuhan Fine 
Biotech Co., 
Ltd., Китай 

 
Получаване и обработка на серуми и синовиални течности 

Получените серуми и синовиални течности бяха центрофугирани за 15 мин. на 
1000×g при температура 2-80С, след което супернатантата беше съхранявана при -
200С. 

Определяне на белтъчното съдържание 
Белтъчното съдържание на различните проби беше определяно с апарат 

Ultraspec 1000. 
Eнзимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) – тип „Сандвич“ 
За този тип анализ е характерно използването на две първични антитела, 

специфични за даден антиген. Първото специфично антитяло е натоварено върху 
микроплаката от производителя. Формата на плаката е 12 стрипа с по 8 ямки всеки. 

След определяне на необходимия брой проби, стандарти и контроли, от 
алуминиевата опаковка бяха извадени необходимия брой стрипове, а останалите 
замразени на -200С. Съгласно инструкциите на фирмата-производител, беше 
разреден лиофилизирания стандарт и приготвени необходимите стандарти и 
отрицателна контрола. Второто специфично антитяло (конюгирано с биотин) и 
вторичното антитяло (конюгирано с пероксидаза) бяха разредени 1:100 със 
съответните им разредители. Миещият буфер беше разреден 1:25 с бидестилирана 
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вода. След накапване на стандартите и изследваните проби (по 100 µl/ямка), плаката 
беше инкубирана за 90 мин. при 37℃. След инкубацията, съдържанието в плаката 
беше отстранено върху попивателна хартия (без да се мие плаката) и накапано 
биотинилираното антитяло (по 100 µl/ямка). Продължителността на инкубация е 60 
мин. при 370С. След трикратно миене на плаката (по 2 мин. всяко), във всяка ямка 
бяха накапани по 90 µl/ямка субстрат и плаката инкубирана за 15 мин. при 370С. Ако 
интензитета на оцветяване е слаб, времето за проявяване може да се увеличи с до 15 
мин., като сумарното време не трябва да надхвърля 30 мин. Стопирането на 
реакцията беше извършено с разтвор на сярна киселина, като накапването следва да 
се извърши в реда на поставяне на субстратния разтвор. Измерването на оптичната 
плътност беше извършено в рамките на 5 мин. при дължина на вълната 450 nm. След 
отчитането на оптичната плътност, стойностите на дупликатите на стандартите и 
изследваните проби бяха осреднени. За изготвянето на стандартната крива беше 
използван софтуеър Curve Expert 4. След изготвяне на стандартната крива, беше 
изчислена концентрацията на всяка една от пробите и приложен коефициент на 
разреждане на пробата. 

Имунохистохимия на парафинови срези 
Препаратите от синовиална тъкан, получени по време на операция на колянна 

става и след подписване на информирано съгласие от 5 пациенти с ПсА и 10 пациента 
с гонартроза, са обработени и подготвени в Имунологична лаборатория на Институт 
по биология на размножаването в БАН, гр.София, а резултатите са анализирани от 
Катедра по Обща и патологична анатомия, МФ, МУ –Пловдив. От всяка тъканна 
проба са направени поне по 10 предметни стъкла, които са визуализирани от 
хистолог-специалист. 

За интензитет на оцветяването се приемат следните стойности: 0 – липсващ; 1 – 
слаб; 2 – умерен; 3 – силен. Силен интензитет се отчита като оцветяване на 
положителна контрола, а липсващо, както при негативната контрола. За по-адекватна 
преценка на оцветителната реакция, всички материали се сравниха с негативна 
контрола, предоставена от Катедра по Обща и патологична анатомия, МФ, МУ –
Пловдив. 

Процентът на положително оцветените клетки се определя както следва: при 0-
10% = 0; 10-39%=1; 40-69% = 2; 70-100% = 3. Всички случаи, в които броят на 
клетките с положително оцветяване е повече от 10%, бяха приемани като позитивни. 
За статистическия анализ, съобразно горепосочените скали, имунохистохимичните 
резултати се разделят в три групи: 

1. Негативни (–) – всички, при които няма оцветяване или то е до 10% от 
съответните клетки. 

2. Слабо позитивни (+) –при оценка на показателите от 1 до 2. 
3. Силно позитивни (+++) – при оценка на показателите над 2. 
Парафинови срези, с дебелина 4-5 μm, бяха монтирани на адхезивни предметни 

стъкла и изсушени за една нощ при 370С. Срезите бяха поставени за 10 мин при 56℃ 
и депарафинирани в две смени ксилол за по 10 мин., след което рехидратирани в 
низходяща алкохолна редица: 100%, 96%, 80%, 70% и дестилирана вода за по 5 мин. 
Антигенното разкриване беше извършено с цитратен буфер (рН 6.0, кат.№ CPL500, 
ScyTek Laboratories, Inc., САЩ) за 20 мин. при 370С. Без да се вадят от цитратния 
буфер, срезите бяха охладени за още 20 мин. На стайна температура, след което 
промити трикратно с TTBS миещ буфер (TBS, съдържащ 0.05% Tween-20). 
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Блокирането на ендогенната пероксидаза беше извършено с 3% Н2О2 в дестилирана 
вода за 10 мин, след което срезите бяха измити двукратно за по 10 мин в TTBS. За 
блокиране на неспецифичното свързване на второто антитяло, срезите бяха 
инкубирани с блокиращ реактив Super Block (ScyTek Laboratories, Inc., САЩ) за 5 
мин. на стайна температура и промити трикратно с TTBS. За блокиране на 
неспецифичното свързване на ендогенния биотин в тъканите, срезите бяха третирани 
последователно за по 15 мин. с реактив А и реактив В (BBK120, ScyTek Laboratories, 
Inc., САЩ), като между двете инкубирания, срезите бяха приплакнати с миещ буфер. 
Върху срезите бяха накапани по 100 µl от съответните специфични антитела (при 
разреждане, което показва максимална реакция и минимален фон) и инкубирани за 
18 часа при 2-80С. След трикратно измиване с TTBS за по 5 мин, беше извършено 
инкубиране за 10 мин. с биотинилирани анти-миши/анти-заешки имуноглобулини, 
срезите тритратно промити и инкубирани със стрептавидин-пероксида за 10 мин. 
(AMF080, UltraTek HRP Anti-Polyvalent (DAB) Staining System, ScyTek Laboratories, 
Inc., САЩ). След трикратно промиване, реакцията беше визуализирана с двукратно 
инкубиране (за по 5 мин. на тъмно) с разтвор на DAB (AMF080, UltraTek HRP Anti-
Polyvalent (DAB) Staining System, ScyTek Laboratories, Inc., САЩ), като между двете 
инкубирания, срезите бяха приплаквани с дестилирана вода. След визуализиране на 
реакцията, срезите бяха измити за 5 мин. в дестилирана вода, след което 
контраоцветени с хематоксилин по Ерлих и диференцирани за 20 мин. в чешмяна 
вода. Обезводняването на срезите беше проведено във възходяща редица от алкохоли 
(по 3 мин. Във всеки) и две смени ксилол (по 10 мин.). Бяха изготвени трайни 
препарати чрез покриване на срезите.   

Обработка на тъканни образци за имунохистохимичен анализ 
Полученият оперативен материал беше фиксиран в 10% неутрален буфериран 

формалин за 24 часа, след което бяха оформени образци с максимални размери 1.0 х 
1.0 см.  и фиксирани за още 24 часа. След приключване на фиксацията, образците 
бяха дехидратирани във възходяща редица от алкохоли, както следва: 60%, 70%, 80% 
и 90% етанол – за 2 часа във всеки, 95% етанол – 2х1 час и 100% етанол – 3х1 час. 
След приключване на дехидратирането, материалите бяха поставени за 2 до 4 дни в 
кедрово масло, с цел извличане на етиловия алкохол и просветляване на материала. 
След просветляване, късчетата бяха приплакнати за 20 мин. в ксилол и поставени в 
две смени парафин, по 2 часа във всяка, при 560С. Пропитият с парафин материал 
беше включен в парафинови блокчета и охладен на 180С за 20 часа. 

Документиране на имунохистохимичните реакции и обработка на 
дигитализираните изображения 

След изсъхване на препаратите, имунохистохимичните реакции бяха 
изследвани и заснети с микроскоп Olympus BX 51 снабден с  MP камера Olympus 
С5050Z (Olympus Optical Co. Ltd) във JPG формат. За разсейване на светлината беше 
използван бял матов филтър, което налагаше допълнителна обработка на 
дигитализирания образ. За целта беше използван Adobe Photoshop v.7.01 (Adobe 
Systems Inc.) и работен профил Adobe RGB 1998. 

На всяка една от снимките беше определена черната и бялата точка на графиката 
и повишен контраста с 20%. Същата процедура беше приложена и за 
имунохистохимичните контроли. За по-добро качество на снимковия материал, 
полученият образ беше съхранен в TIFF формат с резолюция 300 dpi/inch, 
отговарящо на 450 pixels/inch. 
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Количествено определяне интензитета на реакцията. 
За количественото отчитане интензитета на имунохистохимичната реакция, 

беше измерена плътността на сивото, получена от конверсията на цветната кафява 
реакция в черно-бял формат, чрез използване на Adobe Photoshop v.7.01 (Adobe 
Systems Inc.) и Image Tool v.3.0 под Windows (UTHSCSA, San Antonio, TX). След 
контрастиране на снимките беше определен цветовия диапазон на фоновото 
оцветяване на предметното стъкло и фоновата реакция на отрицателната контрола. 
Така определените параметри бяха последователно извадени от всяка положителна 
реакция. В края на обработката остава действителната реакция, състояща се от 
различни нюанси на кафявото, характерни за проявяването с DAB. Тази обработка 
дава по-ясна представа за клетъчната и тъканната локализация на търсения антиген. 
Позитивната реакция е в кафяв цвят. Той може да е с различен интензитет, което за 
удобство е означен с един, два или три знака „+“. 

Сравняването на интензитетите на реакциите между отделните срези беше 
извършено при следните изисквания: реакциите да са проявени по едно и също време; 
обектите на изследване да са с еднаква дебелина на среза; сравняването на реакциите 
да е между тъкани с един и същи произход; между обекти с еднакво увеличени и 
резолюция на дигиталния образ. 
Статистически методи:  

Събраната информация е проверена, кодирана и въведена в компютърна база 
данни за по-нататъшна статистическа групировка, прекодиране и анализ.  

Използвани са дескриптивна статистика, параметрични и непараметрични 
тестове, линеен регресионен и бинарен логистичен анализ, ROC анализ чрез 
компютърна статистическа програма SPSS, Vers 26 (4, 6). Разпределението на 
данните е изчислено чрез теста на Shapiro—Wilk. Екзактният тест на Fisher е 
използван за анализиране на наличието на линейна връзка между категорийни 
величини. Данните с ненормално разпределение са трансформирани чрез натурален 
логаритъм.  

Използвани са следните непараметрични анализи: 
1) Chi-square за съпоставяне на пропорции и честотни данни. 
2) Mann-Whitney (U) за съпоставяне на две независими извадки на базата на 

медианите вместо средноаритметичните стойности. 
3) Знаков рангов тест на Wilcoxon за съпоставяне на две зависими/свързани 

извадки на базата на положителни и отрицателни рангове. 
4) Kruskal-Wallis тест за съпоставка на повече от две независими извадки на 

базата на медианите вместо на средноаритметичните стойности. 
5) Корелационен анализ на Spearman Rho за линейна асоциация между две 

величини, поне една от които е ординална. 
6) Бинарна логистична регресия за установяване на връзка между зависима 

дихотомна величина и независими продължителни и/или дихотомни величини. 
Използвани са следните параметрични анализи: 
1) Student’s t-test for one or two independent samples за съпоставяне на две 

независими извадки. 
2) Еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA) за съпоставяне на 

повече от две величини, измерени по продължителни скали с нормални дисперсии. 
3) Kорелационния тест на Pearson (r) за установяване на линейна зависимост 

между две величините измерени по продължителна скала. 
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4) Дисперсионен анализ ANOVA с post-hoc анализ на Tukey са използвани в 
случаите на нормално разпределение на данните.  

При сравнение на непрекъснати величини в групите, изложените хипотези 
отразяват разликата в средните стойности (mean) ± стандартната девиация (SD). 
Хомогенността на вариациите е измерена чрез теста на Levene за равнопоставеността 
на вариациите. Когато кривите на разпределение са били идентични за изследваните 
групи, изложените хипотези отразяват разликата между медианите (минимум; 
максимум).  

Изчисляването на Odds ratio - отношението на шансовете – OR (Odds Ratio). OR 
е отношението между шанса случаят (case) да е ескпониран към шанса контролно 
лице да е било екпонирано към даден рисков фактор. Оценката е математическа 
величина и има следното значение: 

OR  > 1 - проучваният фактор е рисков за заболяването. 
OR = 1- проучваният фактор не оказва влияние на възникване на дадено 

заболяване.  
OR – <1 - проучваният фактор има протективно, защитно действие. 
RR е релативен риск за развитие на заболяване и е изчислен чрез многофакторен 

регресионен анализ. 
Построени са ROC- криви (receive operator characteristics) – чрез тях се 

установява „точка на прекъсване“ - cut of value т.е прагови стойности на изследвани 
показатели, при които те стават рискови за заболяването.  

ROC- кривите комбинират най-добре чувстителността и специфичността на 
показателя. ROC кривата на чувствителността (истинска позитивност) е разположена 
на вертикалната ос и ROC кривата на специфичностна (фалшива позитивност) на 
хоризонталната ос. Праговите стойности на изследваните показатели са точките от 
кривата с най-висока чувствителност и специфичност т.е. най-високата точка в левия 
горен ъгъл на графиката. Колкото е по-голяма площта е под кривата (AUG – area under 
the curve), толкова е по-голяма и диагностичната точност на даден тест.  

Допълнително са използвани графичен анализ (за нагледно представяне на 
резултатите е използван EXCEL). 

Статистическа обработка на данните е извършена с помощта на SPSS v 26. 
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4. РЕЗУЛТАТИ 
4.1. Крос-секционно проучване 
4.1.1. Демографски и клинични характеристики на пациентите и 

контролите 
Чрез поляризационна микроскопия от март 2018 година до януари 2021 година 

беше направен анализ на 912 проби от синовиална течност на пациенти с различни 
ревматични заболявания.  

От тях в крос-секционната част на проучването взеха участие 156 пациенти с 
ПсА на средна възраст 59.00±13.18 (обхват 29-82 години) и 50 пациента с активирана 
гонартроза (ГоА) на средна възраст 61.48±11.01 (обхват 49-81 години). Установи се 
липса на разлика във възрастта на изследваните болни (t (204) = 5.06, р < 0.001).  

Двете групи показаха сходно полово разпределение – за жени (ϰ2 (1) = 0,211;  
р = 0,406), като броят жени беше съответно 40.4% (63 жени с ПсА) и 40 % (20 жени, 
страдащи от ГоА) и за мъже (ϰ2 (1) = 0,216; р = 0,431), като броят на мъжете е 
съответно 59.6% (93 мъже с ПсА) и 60 % (30 мъже, страдащи от ГоА).  

Болните с ПсА и контролната група лица не се различаваха значимо по своя 
индекс на телесна маса (ИТМ) (29,93 ± 3,88 и 27,48 ± 4,53; t(204) = 1,81; р = 0,072).  

Най-много пациенти с ПсА са във възрастовата група 30-50 години (43.7%), а 
най-малко са пациентите във възрастова група до 30 години (1.28%) (Фиг. 2). 

 

 

Фиг. 2. Възрастово разпределение на болните с ПсА, участващи в проучването. 
 

Болните с ПсА и контролната група лица не се различаваха значимо по своя 
индекс на телесна маса (ИТМ) (29,93 ± 3,88 и 27,48 ± 4,53; t(204) = 1,81; р = 0,072).  

Поводът за търсене на ревматологична помощ в 100% от болните е ставно-
болкови синдром, както е представено на табл.5. 

 
Табл. 5. Причина за хоспитализация в ревматологична клиника (брой болни, %) 

Анамнестични данни Брой болни % Комулативен %
Болка, оток и скованост в малки стави на ръце 
и китки 

55 35,3 35,3 

Болка и оток в малки в големи стави и 
сутришна скованост

46 29,5 64,7 

Оток в стави (колянна, глезенна, лакетна) 29 18,6 83,3
Скованост и болка в аксиален гръбнак и СИС 23 14,7 98,1 
Болка и оток в стави и оплаквания от ХРС 
(колит, ентерит) 

3 1,9 100,0 

Total 156 100,0  
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Диагнозата ПсА на всички наблюдавани болни е била поставена преди 
11.96±8.17 години (размах 2.00-40.00 години), като няма пациент, чиято диагноза да 
е поставена преди по-малко от 24 месеца.  

Най-често ПсА е започнал като асиметричен артрит (при 50.53% от мъжете и 
41.26 % от жените), като разликата между групите не е достоверна t(155)=1,72; 
р=0,075). Има само една жена (0.64%), която е потърсила ревматологична помощ в 
късен етап от заболяването и формата на ставното засягане е определена като 
мутилираща от наблюдаващия й ревматолог (Фиг. 3). 

 

 

Фиг. 3. Клиничен дебют на 156 пациенти, страдащи от ПсА. 

  
Началото на заболяването е с полиартикуларно засягане при 38 болни (24.4%), 

олигоартикуларно - при 83 болни (53.2%) и с водещо аксиларно засягане (включващо 
и ангажиране на сакроилиачните стави) при 35 болни (22.4%), както е видно на фиг. 
4. 

 
Фиг. 4. Вид на ставното засягане при 156 болни с ПсА, участващи в наблюдението. 

 
При 134 (85.89%) от болните ставното засягане е настъпило след 

диагностициран кожен псориазис, 19 (12.17%) болни приемат, че ставното и кожното 
засягане са започнали едновременно, а 3 (1.92%) считат, че ставното засягане се е 
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появило до 5 години преди поява на кожен обрив, като разликите между първата и 
втората група, както и между първата и третата група са сигнификантни (t(155)=3.98, 
р<0.01, t(155)=5.04, р=0.01).  

138 (88.46%) пациента имат наличие на кожен псориазис по време на започване 
на настоящото наблюдението. Видът на кожното засягане е представне на фиг. 5. 

 

 
Фиг. 5. Характеристика на вида на кожното засягане при наблюдаваните 156 болни от ПсА. 

  
Най-много пациенти – 92 (59.0%) са с плакатен псориазис, а най-малко 4 (2.6%) 

са с еритродермичен псориазис, като разликата между двете групи е сигнификантна 
(t(155)=1.14; р=0.05). Фамилна анамнеза за кожен псориазис имат 89 (57.1%) болни, 
67 (42.9) не съобщават подобни данни, като разликата между двете групи е 
недостоверна t(155)=0.78; р>0.05). Средната продължителност на наличието на 
кожен псориазис у болните е 19.12±8.61 години (обхват 7.00-42.00 години).  

Нокътно засягане се установява при 99 (63.5%), липса на нокътно засягане има 
при 57 (36.5%) болни, като разликата между двете групи е сигнификатна  
(t (155)=5.49; р=0.01) (Фиг.6).   

 

 
Фиг. 6. Характеристика на нокътно засягане при наблюдаваните 156 болни от ПсА. 
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Най-често промените в ноктите се изразяват в наличие на линии на Beau при 23 
(14.7%) от болните, следвани от наличие на жълто-розови петна ("oil drop sing") при 
17 (10.9%) от болните и наличие на поднокътна хиперкератоза – при 16 (10.3%) от 
болните. Най-рядко нокътното засягане е оценено като наличие на точковидни 
депресии само при 1 пациент (0.6%) и ронене на нокътя – при 3 (1.9%) от болните.  

Наличие на дактилит се установява при 48 (30.8%) от болните, липса на 
дактилит има при 108 (69.2%) болни, като разликата между двете групи е 
сигнификатна (t (155)=4.18; р=0.01).  Най-често дактилит се установява в областта на 
един пръст на ръката – при 90 (57.7%) от болните, най-рядко се установява дактилит 
в повече от 1 пръст на крака, като разлика между тези две групи пациенте е 
сигнификатна (t (155)=4.72; р=0.012), (Фиг. 7). 

 

 
Фиг. 7. Характеристика на дактилит при наблюдавани 156 болни от ПсА. 

 
Наличие на ентезит се установява при 123 (78.8%) от болните, липса на ентезит 

има при 33 (21.2%) болни, като разликата между двете групи е сигнификатна (t 
(155)=6.01; р=0.001). Най-често ентезитни промени са установени в плантарната 
фасция – при 39 (25.0%) от болните, последвано от засягане на Ахилесовото 
сухожилие – при 31 (19.9%) от болните, както е представено на фиг 8. 

 

 
Фиг. 8. Характеристика на ентезитно засягане при наблюдавани 156 болни от ПсА. 

 
Наличие на спондилит се установява при 121 (77.6%) от болните, липса на 

аксиално засягане има при 35 (22.4%) болни, като разликата между двете групи е 
сигнификатна (t (155)=5.39; р=0.001). Най-често се засяга гръбнака заедно със 
сакроилиачните стави – при 38 (24.4%) от болните, последвано от засягане на 
торакалния гръбнак– при 35(22.4%) от болните, както е представено на Фиг. 9. 
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Фиг. 9. Характеристика на аксиалното засягане при наблюдавани 156 болни от ПсА. 

 
105 (67.3 %) от болните са съобщили за наличие на придружаващи заболявания, 

като 114 (73.1%) от болните имат артериална хипертония, 125 (80.1%) от болните 
имат захарен диабет тип ІІ или нарушен глюкозен толеранс, 114 (73.1%) от болните 
имат хиперурекемия, 61 (39.10%) от болните имат исхемична болест на сърцето, 99 
(63.5%) от болните имат дислипидемия, 132 (84.6%) от болните са с обезитас, 24 
(15.38%) от болните са преживяли инфаркт на миокарда, 7 (4.5%) от болните са имали 
транзиторна исхемична атака. 

36 (23.07%) от болните съобщават, че не приемат други медикаменти освен за 
лечение на ПсА както е представено на Табл. 6. 

120 (76.92%) от тях приемат лекарства за артериална хипертония, исхемична 
болест на сърцето, захарен диабет тип ІІ, дисдипидемия.  

 

Табл. 6. Провеждано лечение преди включване в проучването на 156 болни от ПсА. 
Лечение Брой болни % Кумулативен % 

Метотраксат (7.5-20 mg/ седмично) 100 64,1 64,1 
Aрава 20 mg/ дневно 31 19,9 84,0 
Салазопирин 2 гр/ дневно 25 16,0 100,0 
НСВПС в оптимална дозировка 150 96.15  
 

66 (42.3%) от болните съобщават за тютюнопушене, а при 17 (10.9%) от тях са 
налице повтарящи се психотравми, Табл.7. 

 
Табл. 7. Налични вредности и рискови фактори преди включване в проучването на 156 
болни от ПсА 

Вредности и рискови фактори Брой болни % Кумулативен %
Тютюнопушене 66 42,3 42,3 
Прием на над 500 мл концентрат седмично 36 23,1 65,4 
Злоупотреба с аналгетици 18 11,5 76,9 
Психотравми 17 10,9 87,8 
Работа с пренапрежение на ОДА 19 12,2 100,0 
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Средните стойности на показателите от пълната кръвта картина, СУЕ и СРП на 

проучваните 156 болни с ПсА са представени на таблица 8. 
 

Табл. 8. Характеристики на хемоглобин (gr/l), левкоцити (.109), тромбицити (10.9), СУЕ 
(mm/час), СРП (gr/l) преди включване в проучването на 156 болни от ПсА 

Изследвани показатели
Статистически показатели Hg Leuc Trom СУЕ СРП

Брой пациенти 156 156 156 156 156 
Средна стойност 126,76 7,00 294,94 42,01 43,72
Грешка на ср.стойност 1,44 ,141 6,00 1,66 1,89
Медиана 124,00 6,50 318,00 45,00 45,00 
Мода 132,00a 6,00 222,00 31,00 51,00
Стандартно отклонение 18,08 1,76 74,98 20,84 23,64
Range 55,00 6,00 215,00 87,00 142,00
Минимална стойност 101,00 4,00 188,00 3,00 8,00
Максимална стойност 156,00 10,00 403,00 90,00 150,00 
Сума 19775,00 1092,00 46011,00 6554,00 6821,00

 
Средните стойности на биохимичните показатели, включващи изследване на 

креатинин, пикочна киселина, амнотрансферази и фибриноген при  проучваните 156 
болни с ПсА са представени на таблица. 9. 

 
Табл. 9. Характеристики на креатинин mmol/l, пикочна киселина mmol/l, АСАТ mmol/l, 
АЛАТ mmol/l и фибриноген g/L преди включване в проучването на 156 болни от ПсА, 
(x±Sx). 

Изследвани показатели

Статистически характеристики 
Креа-
тинин

Пикочна 
киселина

АСАТ АЛАТ 
Фибри-
ноген

Брой пациенти 156 156 156 156 156
Средна стойност 86,94 391,71 27,71 28,26 3,86 
Грешка на ср.стойност 1,42 7,98 ,69 ,63 ,066
Медиана 78,00 409,00 31,00 27,00 4,00
Мода 78,00 409,00 21,00 31,00 4,00
Стандартно отклонение 17,83 99,76 8,65 7,89 ,82
Range 74,00 371,00 26,00 25,00 3,00 
Минимална стойност 56,00 209,00 16,00 16,00 2,00
Максимална стойност 130,00 580,00 42,00 41,00 5,00
Сума 13564,0 61108,00 4323,0 4409,0 603,00 

 
Средните стойности на проучваните индекси за тежест на периферно и аксиално 

засягане при проследениет 156 болни с ПсА, тежестта на ентезита и дактилита им, 
както и композитните индекси PASDAI и mCPDAI, са представни на Табл. 10. 
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Табл. 10. Характеристики на DAPSA, ASDAS, Leed’s Dactylitis Index, Leed’s Entesitis Index, 
PASDAI, mCPDAI преди включване в проучването на 156 болни от ПсА (x±Sx). 

Изследвани индекси

Статистически 
характеристики 

DAPSA ASDAS
Leed’s 

Dactylitis 
Index 

Leed’s 
Enthesitis 

Index 
PASDAI mCPDAI

Средна стойност 24,08 4,08 1,94 6,04 4,95 8,97
Грешка на ср.стойност 0,57 0,17 0,05 1,08 0,06 0,26
Медиана 23,00 3,50 2,00 3,00 5,00 9,50
Мода 31,00 2,00 2,00 3,00 5,00 10,00
Стандартно отклонение 7,12 2,21 ,73 13,58 ,80 3,36 
Range 25,00 8,00 2,00 63,00 2,00 13,00
Минимална стойност 14,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00
Максимална стойност 35,00 9,00 3,00 64,00 6,00 14,00 
Сума 3757,00 637,00 304,00 943,00 773,00 1400,0
 

Връзка между демографските характеристики и индексите за болестна 
активност при наблюдаваните 156 пациента с ПсА 

Медианата на болката, оценена чрез визуалната аналогова скала, се равнява на 
60.47±1.25mm (обхват: 22-95 mm). Тя корелира слабо с възрастта на пациентите и 
продължителността на оплакванията (rs=0.383; р=0.049 и rs=0.341; р=0.001, 
респективно), но не и с индекса на телесна маса, където се наблюдава умерена 
корелационна връзка (rs=0.481; р=0.032). Нивото на болка не се различава значимо 
между групите на пациентите под (п=54) и над 50 (п=102) годишна възраст (Mann-
Whitney U=1907; р=0.523). Жените и мъжете имаха сигнификантно различни 
стойности на болката, оценена чрез VAS 64.22±3.11mm (обхват: 30-95 mm) и 
41.91±3.11mm (обхват: 26-87) mm, респективно, Mann-Whitney U=727,1; р= 0,007. 

Медианата на индекса за болестната активност DAPSA при изследваните 
пациенти се равнява на 24.08 (обхват 10-35). Стойностите на DAPSA корелират 
умерено с възрастта (rs= 0.344; р=0.004), но не и с давността на оплакванията (rs= 
0.102; р=0.242) и БМИ (rs=0.142; р = 0.067). Въпреки това нивото на болестната 
активност не се различава значимо между групите на пациентите под и над 50 
годишна възраст (Mann-Whitney U = 1753.5; р = 0.234). Жените и мъжете нямат 
сигнификантно различни стойности на DAPSA - 23.78 (10-35) и 25.99 (11-34), 
респективно, Mann-Whitney U= 135.5; р = 0.078. 

Медианата на индекса за болестната активност ASDAS при изследваните 
пациенти се равнява на 4.08 (обхват 1-9). Стойностите на ASDAS корелира умерено 
с възрастта (rs= 0.457; р=0.003) и силно с давността на оплакванията (rs= 0.799; 
р=0.002) и БМИ (rs=0.753; р = 0.097).  

Нивото на болестната активност ASDAS не се различава значимо между групите 
на пациентите под и над 50 годишна възраст (Mann-Whitney U = 1489.5; р = 0.981).  

Жените и мъжете имат сигнификантно различни стойности на BASDAI – 4.63 
(1-9) и 3.89 (1-9), респективно, Mann-Whitney U= 1266.1; р = 0.024. 

Медианата на композитния индекс РASDAI при изследваните пациенти се 
равнява на 4.95 (обхват 4-6). Стойностите на РASDAI корелират умерено с възрастта 
(rs= 0,466; р=0,003) и силно с давността на оплакванията (rs= 0.812; р=0.002) и БМИ 
(rs=0,762; р=0,087). Нивото на болестната активност не се различава значимо между 
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групите на пациентите под и над 50 годишна възраст (Mann-Whitney U=1325.5; р = 
0.881).  

Жените и мъжете имаха сигнификантно различни стойности на РASDAI –4.85 
(4-6) и 5.02 (4-6), респективно, Mann-Whitney U= 1478.3; р = 0,025. 

Медианата на композитния индекс mСРDAI при изследваните пациенти се 
равнява на 8.97 (обхват 1-14). Стойностите на mСРDAI корелира умерено с възрастта 
(rs= 0.499; р=0.004) и силно с давността на оплакванията (rs= 0,869; р=0.002) и БМИ 
(rs=0.896; р = 0.071).  

Нивото на mСРDAI не се различава значимо между групите на пациентите под 
и над 50 годишна възраст (Mann-Whitney U=1449.1; р = 0.792). Жените и мъжете имат 
сигнификантно различни стойности на mСРDAI – 9.12 (1-14) и 8.87 (1-14), 
респективно, Mann-Whitney U= 1562.9; р = 0.038. 

Медианата на оценката на свързаното със здравето качество на живот според 
HAQ-DI е 2.11±0.19 (обхват 1.03-2.59). Стойностите на HAQ-DI корелират слабо с 
възрастта (rs = 0.257; р = 0.003), с давността на болката (rs = 0.102; р = 0.242) и БМИ 
(rs = 0.158; р = 0.070).  

HAQ-DI не се различава значимо между групите на пациентите под и над 50 
годишна възраст (Mann-Whitney U= 1751.2; р= 0.241). Жените и мъжете имат 
сигнификантно различни стойности на HAQ-DI, респективно е 2.73±0.1 и 1.96±0.1  
(обхват 1.03-2.59), Mann-Whitney U = 742.5; р= 0.001. 
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Резултати: Задача 1. Да се идентифицират кристали в синовиалната 
течност на пациенти с ПсА и да се потърси връзката им с активността на 
заболяването 

На 156 пациента с ПсА и с наличен хидропс (145 на колянна става, 6 на глезенна 
става, 3 на лакетна става, 2 на раменна става) беше направена артроцентеза от 
ревматолог-специалист. Получената синовиална течност беше анализирана чрез 
поляризационен микроскоп от дисертантката, под контрол на ръководителя й. 

Макроскопският вид на синовиалната течност е бистър при 132 (84.6%) от 
наблюдаваните болни, леко кръвенист (най-вероятно артефициално) при 9 (5.76%) и 
мътен при  15 (9.61%) пациенти, като бистрата синовиална течност се среща 
достоверно по-често в сравнение с другите видове съответно (t =21.765 (df 155), sig 
(2-tailed)= 0.000 и (t =18.144 (df 155), sig (2-tailed)= 0.000, One-Sample Test). 

При изследваните болни, синовиална течност с добър вискозитет и се 
наблюдава при 134 (85.89 %) от тях и променен вискозитет при 22 (14.10%) от тях, 
като разликата между двете групи е достоверна  (t =36.051 (df 155), sig (2-tailed)= 
0.000, One-Sample Test). 

Изследването на 156 пациенти с ПсА и хидропс на става чрез поляризационна 
микроскопия доказа наличие на кристали при 37 (23.71%) от тях, липса на кристали 
при 119 (76.62%), като разликата между двете групи е достоверна (t =36.212 (df 155), 
sig (2-tailed)= 0.000, One-Sample Test).  

25 (67.56%) от мъжете имат кристали в синовиалната си течност, 12 (32.43%) от 
жените имат кристали в синовиалната течност, като разликата между двете групи е 
несигнификатна (Pearson Chi-Square=1,274, (df 1), Sig.(2-sided)=0.259, Fisher's Exact 
Test=0.338. 

Най-често наблюдаваните кристали са от мононатриев урат – при 25 (67.58%) 
от всички болни, следвани от наличие на пирофосфатни кристали – при 8 (21.62%) 
пациенти, липидни капки – при 2 (5.4%) от болните и при 2 (5.4%) болни са 
установени смесени кристали, Фиг. 10.  

 

 
Фиг. 10. Видове кристали, установени чрез поляризационна микроскопия при 156 болни с 

ПсА и хидропс. 
 

Кристалите от мононатриев урат изглеждат като тънки, с остри ръбове, 
безредно разположени, иглички – единични или на групи (фиг.11,12 и 13 и 
приложение 11). Кристалите от калциев пирофосфат са често с ромбовидна като 
диамант или квадрат форма, не по-дълги от <I0 μm дълъг (фиг. 13 и приложение 11). 
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Фиг. 11. Единични кристали МНУ, фагоцитирани от макрофаги, получени чрез артроцентеза 

на колянна става на Д.Б.П, 56 г, с поставена диагноза ПсА 2014 г, собствен резултат. 
 

 
Фиг. 12. Множествени кристали МНУ, получени чрез артроцентеза на колянна става на 

Ив. Ст. Ч., 59 г, с поставена диагноза ПсА 2010 г, собствен резултат. 

 
Фиг. 13. Кристали CCPH, получени чрез артроцентеза на колянна става на Б. Г.Б., 68 г,  

с поставена диагноза ПсА 2007 г, собствен резултат 
 

След установяване на наличността на кристалите, пациентите бяха разделени на 
две групи – група А 37 (23.71%) болни – с кристали в синовиалната течност и 
група В 119 (76.62%) болни– без наличие на кристали. Демографските, клинични 
и образни параметри на изследваните пациенти, страдащи от ПсА са представени на 
табл. 11. 
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Табл. 11. Демографските, клинични и образни параметри на 156 изследваните пациенти, страдащи от ПсА, разделение според наличността 
на кристали в синовиалната течност 

Проучвани величини 
ПсА 

n=156 

Контролна 
група 
n=50

Група на пациенти с 
кристали 

n=37

Група на пациенти 
без кристали 

n=119
Р1 Р2 Р3 

Възраст (години) 59,0±13,18 61,4±11,01 62,00±9,34 59,89±10,78 NS NS NS 
Пол Жени 
        Мъже

63 (40,4%)  
93 (59,6%)

20 (40%) 
30 (60%)

12 (32,43%) 
25(67,56%) 

51(42,85%) 
68 (57,15%

NS NS 0,024* 
0,031* 

Индекс на телесна маса   29,93±3,88 27,48±4,53 28,14 ± 3,38 30,11± 2,14 NS NS NS 
Давност на диагнозата 11,96±8,17 - 11,23±7,9 10,55±3-09 NS NS NS 
Дебют на артрита 
полиартикуларно  
олигоартикуларно 
аксиларно засягане  

 
24,4% 
53,2% 
22,4%

 
- 

 
38,9% 
52,9% 
8,2%

 
36,1% 
43,8% 
20,1%

 
- 

 
- 

 
NS 
NS 
0,035* 

Наличие на кожен псориазис 138 (88,46%) - 35 (94,59%) 103 (86,55%) - - 0,028* 
Нокътно засягане 99 (63,5%) - 33 (89,18%) 66 (66,66%) - - 0,037* 
Наличие на дактилит  48 (30,8) - 35 (94,59%) 13 (10,92%) - - 0,001* 
Наличие на ентезит  123 (78,8%) - 31 (83,78%) 92 (77,31%) - - 0,025* 
Наличие на спондилит  121 (77,6%) - 27 (72,97%) 84 (78,99%) - - 0,043* 
Придружаващи заболявания 
Артериална хипертония 
Захарен диабет 
Исхемична болест на сърцето 
Хиперурекемия 
Дислипидемия 
Обезитас

 
114 (73,1%) 
125(80,1% 
61 (39,1%) 
114,73,1% 
99, 63,5%) 
132, 84,6%

 
41 (82%) 
13 (26%) 
9 (18%) 
13 (26%) 
13 (26%) 
25 (50%)

 
30 (81,08%) 
30 (81,08%) 
26 (70,27%) 
33 (89,18%) 
30(81,08%) 
34 (91,89%) 

 
82(70,58%) 
96(79,83%) 
35 (29,41) 
81(68,06%) 
69(57,98%) 
98 (82,35%)

 
NS 
0,001* 
0,001* 
0,001* 
0,001* 
0,001*

 
0,038* 
0,001* 
0,001* 
0,001* 
0,001* 
0,001*

 
0,039* 
0,02* 
0,001* 
0,02* 
0,03* 
0,034* 

Тютюнопушене 66 (42,3%) 19 (38%) 26 (70,27%) 40(33,81%) 0,001* NS 0,001* 
СУЕ mm/час 42,01±20,84 13,51±3,89 56,02±18,34 39,56±7,28 0,001* 0,001* 0,001* 
СРП г/л 43,72±23,64 9,44±2,11 54,35±12,76 31,34±4,66 0,001* 0,001* 0,001* 

Р1 – сигнификатност на разликата между резултати на пациенти с кристали спрямо контролната група лица;  
Р2 – сигнификатност на разликата между резултати на пациенти без кристали спрямо контролната група лица;  
Р3 – сигнификатност на разликата между резултати на пациенти с кристали спрямо Резултати на пациенти без кристали. 
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Най-често пациентите без кристали в синовиалната течност са посочили, че 
изпитват лека до умерена болка (75.6%), докато 90.5% от болните с кристали в 
синовиалната течност са посочили че имат силно до нетърпимо силна болка, оценено 
чрез VAS (табл. 12). 
 
Табл. 12. Оценка на силата на болката според визуална аналогова скала (VAS) в мм на 156 
пациенти с ПсА, според наличието на кристали в синовиалната им течност. 

Оценка на пациента за сила на болката 
(VAS) в % 

Наличие на кристали в 
синовиалната течност Общо 
Има Няма 

Лека до 
умерена болка 

Брой 90 2 92
% VAS O visit 97,8% 2,2% 100,0% 
% От пациенти с кристали 75,6% 5,4% 59,0%

Умерено 
силна болка 

Брой 21 1 22 
% VAS O visit  95,5% 4,5% 100,0%
% От пациенти с кристали 17,6% 2,7% 14,1%

Силна болка Брой 6 15 21 
% VAS O visit  28,6% 71,4% 100,0%
% От пациенти с кристали 5,0% 40,5% 13,5%

Нетърпимо 
силна болка 

Брой 2 19 21 
% VAS O visit  9,5% 90,5% 100,0%
% От пациенти с кристали 1,7% 51,4% 13,5%

 
Проведеният Pearson Chi-Square тест е с коефициент 106.221, (df 3), sig.  

(2-sided)=0.000. Kendall's tau-b и Spearman Correlation са също с sig. (2-sided)=0.000, 
поради което се приема, че болните с наличие на кристали в синовиалната течност 
имат достоверно по-висока сила на болката, изследвана чрез VAS в милиметри, в 
сравнение с болните, които при които не се установяват кристали, като е видно на 
фиг. 14. 

 
Фиг. 14. Оценка на силата на болката според VAS в мм на 156 пациенти с ПсА, според 

наличието на кристали в синовиалната им течност. 
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Най-често пациентите без кристали в синовиалната течност са с ниска болестна 
активност (54,6%), докато 75,7% % от болните с кристали в синовиалната течност 
имат висока болестна активност, оценено чрез DAPSA-скалата (табл. 13). 

 
Табл. 13. Оценка на болестната активност чрез DAPSA-скала на 156 пациенти с ПсА, според 
наличието на кристали в синовиалната им течност. 

Оценка на болестна активност чрез DAPSA 
Наличие на кристали в 
синовиалната течност Общо 
Има Няма 

Ниска 
болестна 
активност 

Брой 65 6 71
% DAPSA 0 visit 91,5% 8,5% 100,0%
% От пациенти с кристали 54,6% 16,2% 45,5%

Умерена 
болестна 
активност 

Брой 35 3 38
% DAPSA 0 visit 92,1% 7,9% 100,0% 
% От пациенти с кристали 29,4% 8,1% 24,4%

Висока 
болестна 
активност 

Брой 19 28 47
% DAPSA 0 visit 40,4% 59,6% 100,0% 
% От пациенти с кристали 16,0% 75,7% 30,1%

 
Проведеният Pearson Chi-Square тест е с коефициент 47.805, (df 2), sig. (2-

sided)=0.000.Kendall's tau-b и Spearman Correlation са също с sig. (2-sided)=0.000, 
поради което се приема, че болните с наличие на кристали в синовиалната течност 
имат достоверно по-висока болестна активност, изследвана чрез DAPSA-скала, в 
сравнение с болните, които при които не се установяват кристали, като е видно на 
фиг. 15. 

 
Фиг. 15. Оценка на болестната активност според DAPSA-скала на 156 пациенти с ПсА, 

според наличието на кристали в синовиалната им течност. 
 

Най-често пациентите без кристали в синовиалната течност са с ниска болестна 
активност (86,5%), докато 35,1% % от болните с кристали в синовиалната течност 
имат висока болестна активност, оценено чрез композитния индекс PASDAI (Табл. 
14). 
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Табл. 14. Оценка на болестната активност чрез композитния индекс PASDAI на 156 
пациенти с ПсА, според наличието на кристали в синовиалната им течност. 

Оценка на болестна активност чрез PASDAI 
Наличие на кристали в 
синовиалната течност Общо 
Има Няма 

Ниска 
болестна 
активност 

Брой 77 12 89
% PASDAI 0 visit 86,5% 13.,5% 100,0% 
% От пациенти с кристали 64,7% 32,4% 57,.1%

Умерена 
болестна 
активност 

Брой 49,4% 7,7% 57,1%
% PASDAI 0 visit 39 12 51 
% От пациенти с кристали 76,5% 23,5% 100,0%

Висока 
болестна 
активност 

Брой 3 13 16
% PASDAI 0 visit 18,8% 81,3% 100,0% 
% От пациенти с кристали 2,5% 35,1% 10,3%

 
Проведеният Pearson Chi-Square тест е с коефициент 34,425, (df 2), sig. (2-

sided)=0,000.Kendall's tau-b и Spearman Correlation са също с sig. (2-sided)=0,000, 
поради което се приема, че болните с наличие на кристали в синовиалната течност 
имат достоверно по-висока болестна активност, изследвана чрез композитния индекс 
PASDAI, в сравнение с болните, които при които не се установяват кристали, като е 
видно на фиг. 16. 

 

 
Фиг. 16. Оценка на болестната активност според композитния индекс PASDAI на 156 

пациенти с ПсА, според наличието на кристали в синовиалната им течност. 
 

Най-често пациентите без кристали в синовиалната течност са посочили, че са 
с ниска болестна активност (75,8%), докато 67,6% от болните с кристали в 
синовиалната течност са посочили, че имат висока болестна активност оценено чрез 
композитния индекс mCPDAI (Табл. 15). 
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Табл. 15. Оценка на болестната активност чрез композитния индекс mCPDAI на 156 
пациенти с ПсА, според наличието на кристали в синовиалната им течност.  

Оценка на болестна активност чрез mCPDAI 
Наличие на кристали в 
синовиалната течност Общо 
Има Няма 

Ниска 
болестна 
активност 

Брой 90 8 98
% mCPDAI 0 visit 91,8% 8,2% 100,0% 
% От пациенти с кристали 75,6% 21,6% 62,8% 

Умерена 
болестна 
активност 

Брой 14 4 18
% within mCPDAI 0 visit 77,8% 22,2% 100,0% 
% От пациенти с кристали 11,8% 10,8% 11,5% 

Висока 
болестна 
активност 

Брой 15 25 40
% within mCPDAI 0 visit 37,5% 62,5% 100,0%
% От пациенти с кристали 12,6% 67,6% 25,6% 

 
Проведеният Pearson Chi-Square тест е с коефициент 46,380, (df 2), sig. (2-

sided)=0,000.Kendall's tau-b и Spearman Correlation са също с sig. (2-sided)=0,000, 
поради което се приема, че болните с наличие на кристали в синовиалната течност 
имат достоверно по-висока болестна активност, изследвана чрез композитния индекс  
mCPDAI, в сравнение с болните, които при които не се установяват кристали, както 
е видно на фиг. 17. 

 

 
Фиг. 17. Оценка на болестната активност според композитния индекс mCPDAI на 156 

пациенти с ПсА, според наличието на кристали в синовиалната им течност. 
 

Най-често пациентите без кристали в синовиалната течност са посочили, че са 
с леки затруднения при извършване на физически усилия (57,1%) от всички 
изследвани, докато 21,2 % от болните с кристали в синовиалната течност са посочили 
че имат висока болестна активност оценено индекса за физическа дееспособност 
HAQ-DI (табл. 16). 
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Табл. 16. Оценка на физическа дееспособност чрез HAQ-DI на 156 пациенти с ПсА, според 
наличието на кристали в синовиалната им течност. 

Оценка на болестна активност чрез  
HAQ-DІ 

Наличие на кристали в 
синовиалната течност Общо 
Има Няма 

Леки 
затруднения 

Брой 68 10 78
% HAQ-DІ 0 visit 87,2% 12,8% 100,0% 
% От пациенти с кристали 57,1% 27,0% 50,0%

Умерена до 
тежка 
инвалидизация 

Брой 40 5 45
% HAQ-DІ 0 visit 88,9% 11,1% 100,0% 
% От пациенти с кристали 33,6% 13,5% 28,8%

Тежка до много 
тежка 
инвалидизация 

Брой 11 22 33
% HAQ-DІ 0 visit 33,3% 66,7% 100,0% 
% От пациенти с кристали 9,2% 59,5% 21,2%

 
Проведеният Pearson Chi-Square тест е с коефициент 42,717, (df 2), sig. (2-

sided)=0,000.Kendall's tau-b и Spearman Correlation са също с sig. (2-sided)=0,000, 
поради което се приема, че болните с наличие на кристали в синовиалната течност 
имат достоверно по-ниска оценка на физическата дееспособност, изследвана чрез 
HAQ-DІ, в сравнение с болните, при които не се установяват кристали, както е видно 
на фиг. 18. 

 
Фиг. 18. Оценка на физическа дееспособност чрез HAQ-DI на 156 пациенти с ПсА, според 

наличието на кристали в синовиалната им течност. 
 

Чрез провеждане на непараметрични анализи - Kendall's tau_b и Spearman's rho 
са доказаха сигнификантни силни и значителни корелационни връзки между VAS и 
наличието на кристали в синовиалната течност на болните с ПсА, DAPSA, PASDAI, 
mCPDAI и HAQ-DI (р<0,01) по време на първата визита (преди започване на лечение 
с ТНФ-а-блокери). Същият анализ установи сигнификантни умерени корелационни 
връзки за DAPSA и наличието на кристали в синовиалната течност на болните, VAS 
и mCPDAI, както и между PASDAI и наличието на кристали в синовиалната течност 
на болните с ПсА и VAS. mCPDAI при същите болни има сигнификантни 
корелационни връзки с DAPSA, HAQ-DI, VAS и наличието на кристали в 
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синовиалната течност на болните с ПсА. HAQ-DI при същите болни има 
сигнификантни корелационни връзки с mCPDAI, VAS и наличието на кристали в 
синовиалната течност на болните с ПсА. 

Наличието на кристали мононатриев урат значително корелира с всички скали 
и индекси за болестна активност - VAS за болка, DAPSA, PASDAI, mCPDAI и HAQ-
DI, според проведениете анализи на Kendall's tau_b и Spearman's rho (р<0,01) по време 
на първата визита (преди започване на лечение с ТНФ-а-блокери). 

Проследихме всички пациенти, които са имали кристали на 0 визита. От тях 25 
(67,56%) са започнали лечение с анти-ТНФ-а блокер, а 12 (32,44%) са останали на 
конвенционална терапия, като разликата между двете групи е сигнификатнта (U=2,18, 
p<0,05). Следващите месеци тази тенденция се запазва, като разликите между групите 
не е сигнификатна поради малкия брой пациенти. При част от пациентите (най-много 5 
пациента на визита 3 на 18 месец) изследването на синовиалната течност е потвърдило 
установявените кристали на 0 визита (Табл. 17). 

 
Табл. 17. Проследяване на броя пациенти според начина на лечение (конвенционални/ 
биологични DMARD) и наличието или липсата на кристали в синовиалната течност на 
болни с ПсА. 

Показатели № Брой 
Наличие на 
кристали 

Липса на 
кристали

Кристали син течност 0 месец 1 156 37  119 
Кристали  синовиална течност 6 месец - 
сDMARDs 

2 33 14 (7 са имали на 
0 визита)  

19 

Кристали синовиална течност 6 месец - 
bDMARD 

3 9 3 (3 са имали на 
0 визита)   

6 

Кристали синовиална течност 12 месец - 
сDMARDs 

4 15 6 (4 са имали на 
0 визита) 

9 

Кристали синовиална течност 12 месец - 
bDMARDs 

5 7 3 (2 са имали на 
0 визита) 

4 

Кристали синовиална течност 18 месец - 
сDMARDs 

6 22 8 (5 са имали на 
0 визита) 

14 

Кристали синовиална течност 18 месец - 
bDMARDs 

7 6 2 (2 са имали на 
0 визита) 

4 

Кристали синовиална течност 24 месец - 
сDMARDs 

8 12 6 (3 са имали на 
0 визита) 

6 

Кристали синовиална течност 24 месец - 
bDMARDs 

9 8 3 (2 са имали на 
0 визита) 

5 

 



39 

Резултати от задача 2. Да се проучи серумното ниво и нивото в 
синовиалната течност на биомаркерите - ММР3, МРО, Cathepsin G, GM-
CSF, LL-37, TNF-a, IL-17 и IL-23 при болни с ПсА. 

 
Серумното ниво и нивото в синовиалната течност на биомаркерите ММР-3, 

МРО, Cathepsin G, GM-CSF, LL-37, TNF-a, IL-17 и IL-23 са изследвани при 156 болни 
от ПсА (при 37 от тях е доказано наличие на кристали в синовиалната течност) по 
време на 0 визита и са сравнени с проби на 50 пациента, страдащи от активирана 
гонартроза и 12 здрави лица. 

Серумните нива на ММР3, МРО, Cathepsin G корелират значително с възрастта 
(Rs=0,767; р<0,001, Rs=0,711; р=0,001, респективно).  

Констатирана бе силна корелационна връзка между серумните нива на ММР3, 
МРО, Cathepsin G и давността на заболяването (Rs=0,772; р=0,001, Rs=0,703; р= 0,001 
Rs=0,814; р= 0,001) при болните с ПсА.  

Между концентрацията на ММР3, МРО, Cathepsin G в синовиалната течност и 
концентрациите на циркулиращите ММР3, МРО, Cathepsin G  в серума на болните с 
ПсА се установи силна корелационна (Rs=0,704; р= 0,001, Rs=0,772; р=0,001, 
Rs=0,741; р= 0,001).  

Между концентрациите на ММР3, МРО, Cathepsin G, установени в синовалната 
течност и циркулиращите им нива в серума от една страна и клиничните параметри, 
включително самооценката на пациентите за болка (VAS), качеството на живот 
(HAQ-DI), тежестта на заболяването (DAPSA, PASDAI, mCPDAI) се установи 
сигнификантна връзка за всички показатели (р= 0.01) – Приложение 12.1 и 
Приложение 12-ІІ част -А.  

С помощта на Mann-Whitney U тест се съпоставиха нивата на серумните ММР-
3, МРО, Cathepsin G между пациенти с ПсА (п=156), пациенти с ГоА (п=50) и здрави 
контроли (п=12).  

Пациентите с ПсА и налични кристали в синовиалната течност имаха 
сигнификантно по-високи нива на серумните ММР-3 (51,31 (9,66; 84,53) vs. 34,62 
(4,13, 84,53) ng/ml; U = 522; р < 0,003), МРО (1,99 (0.4, 4.1) vs. 0.21 (0.04; 0.49) ng/ml; 
U=421; p< 0,001),  Cathepsin G (1.798 (0,01; 4.1) vs. 0.065 (0,01; 2.01) ng/ml; U = 399; 
p < 0,001). 

При всички изследвани параметри - ММР3, МРО, Cathepsin G, се наблюдава 
нормално разпръскване на получените стойности според тестовете за нормалност на 
Kolmogorov-Smirnov (Sig=.000) и на Shapiro-Wilk (Sig=.000). Наблюдава се значима 
корелационна разлика в нивата на ММР3, МРО, Cathepsin G, СРП в синовиалната 
течност спрямо стойността на болните с активирана гонартроза и контролните лица 
(U=604.81; p = 0,703, U=614,34; p = 0,036 U=723.44; p = 0,021) (Фигури 19, 20, 21). 
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Фиг. 19. Разпределение на стойностите на ММР-3 при пациенти с ПсА според липсата (а) 

или наличието на кристали в синовиланата им течност (Normal Q-Q Plots). 
 

    
Фиг. 20. Разпределение на стойностите на МРО при пациенти с ПсА според липсата (а) 

или наличието на кристали в синовиланата им течност (Normal Q-Q Plots). 
 

    
Фиг. 21. Разпределение на стойностите на Cathepsin G при пациенти с ПсА според липсата 

(а) или наличието на кристали в синовиалната им течност (Normal Q-Q Plots). 

  
Пациентите с кристали в синовиалната течност имат достоверно по-високи нива 

на изследваните показатели ММР3, МРО, Cathepsin G в сравнение с пациентите без 
кристали в синовиалната течност, както е представено на фиг. 22. 
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А.                            Б. 

 
В. 
Фиг. 22. Средни стойности на ММР-3 (А.), МРО (Б.), Cathepsin G (В.) при пациентите ПсА 

според липса или наличие с кристали в синовиалната течност (ng/ml). 

  
Средните стойности на ММР-3 в синовиалната течност е достоверно по-ниска 

от тази в серума на болни с ПсА 38,58±27,87 (ng/ml) (х±Sd) vs. 129,17±108,84 (ng/ml) 
(х±Sd) (t =17,29 (df 155), Sig. (2-tailed)=,000.  

Средните стойности на ММР-3 в синовиалната течност на пациенти с ПсА и с 
наличие на кристали е 51,31±25,20 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която е 
34,62±27,56 (ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна ((t =9,78  
(df 155), Sig. (2-tailed)= ,000. 

Средните стойности на ММР-3 в серума на пациенти с ПсА и с наличие на 
кристали в синовиалната течност е 171±82,35 (ng/ml) (х±Sd), спрямо средните 
стойности на ММР-3 в серума на пациенти с ПсА без наличие на кристали в 
синовиалната течност, която е 115,99±68,39 (ng/ml), като разликата между двете 
групи е достоверна ((t =10,11 (df 155), Sig. (2-tailed)= ,000. 

Средните стойности на МРО в синовиалната течност е достоверно по-ниска от 
тази в серума на болни с ПсА 0,62±1,00 (ng/ml) (х±Sd) vs. 3,94±3,77 (ng/ml) (х±Sd) (t 
=9,81 (df 155), Sig. (2-tailed)= ,000.  

Средните стойности на МРО в синовиалната течност на пациенти с ПсА и с 
наличие на кристали е 5,28±4,61 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която е 
3,53±3,38 (ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна (t =10,24 (df 155), 
Sig. (2-tailed)= ,000.  

Средните стойности на МРО в серума на пациенти с ПсА и с наличие на 
кристали в синовиалната течност е 1,99±1,29 (ng/ml) (х±Sd), спрямо средните 
стойности на МРО на болни без кристали, която е 0,20±0,17 (ng/ml), като разликата 
между двете групи е достоверна (t =15,23 (df 155), Sig. (2-tailed)= ,000. 
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Средните стойности на Cathepsin G в синовиалната течност е достоверно по-
ниска от тази в серума на болни с ПсА 0,47±0,99 (ng/ml) (х±Sd) vs. 1,16±0,47 (ng/ml) 
(х±Sd) (t =7,23 (df 155), Sig. (2-tailed)= ,000.  

Средните стойности на Cathepsin G в синовиалната течност на пациенти с ПсА 
и с наличие на кристали е 1,79±1,32 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която 
е 0,06±0,22 (ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна (t =10,24 (df 155), 
Sig. (2-tailed)= ,000. 

Средните стойности на Cathepsin G в серума на пациенти с ПсА и с наличие на 
кристали в синовиалната течност е 1,27±0,22 (ng/ml) (х±Sd), спрямо средните 
стойности в серума на болни без кристали в синовиалната течност, която е 1,12±0,37 
(ng/ml), като разликата между двете групи не е достоверна (t =1,45 (df 155), Sig. (2-
tailed)= ,682. 

Серумните нива на LL-37-антителата и GM-CSF корелират значимо с възрастта 
(Rs=0,761; р=0,001, Rs=0,803; р=0,001 респективно). Констатирана бе значителна 
корелация между серумните нива на LL-37-антителата и GM-CSF и давността на 
заболяването (Rs=0, 606; р= 0,001, Rs=0, 672; р= 0,001) при болните с ПсА.  

Между концентрацията на LL-37-антителата и GM-CSF в синовиалната течност 
и концентрациите на циркулиращите LL-37-антитела и GM-CSF в серума на болните 
с ПсА се установи значителна корелационна връзка (Rs=0,755; р= 0,001, Rs=0,805; р= 
0,001). 

Между концентрациите на LL-37-антителата и GM-CSF, установени в 
синовалната течност и циркулиращите им нива в серума от една страна и клиничните 
параметри, включително самооценката на пациентите за болка (VAS), качеството на 
живот (HAQ-DI), тежестта на заболяването (DAPSA, PASDAI, mCPDAI) се установи 
сигнификантна връзка за всички показатели (р=0,01) Приложение 12-В). 

С помощта на Mann-Whitney U тест се съпоставиха нивата на серумните LL-37-
антителата и GM-CSF между пациенти с ПсА (п=156), пациенти с ГоА (п=50) и 
здрави контроли (п=12) и се доказа достоверно по-високи стойности на изследваните 
показатели при болни с ПсА спрямо контролните лица (U = 399; p<0,001, U=404; p < 
0,001 за сравнение на стойностите на LL-37-антителата и U = 380; p<0,001, U=381; p 
< 0,001 за сравнение на стойностите на GM-CSF).  

Пациентите с ПсА и налични кристали в синовиалната течност имаха 
сигнификантно по-високи нива на серумните LL-37-антителата спрямо пациенти без 
кристали (4,06±1,57 vs. 4,13±1,29 ng/ml; U=612; р<0,003). Пациентите с ПсА и 
налични кристали в синовиалната течност имаха сигнификантно по-високи нива на 
серумните GM-CSF спрямо пациенти без кристали (2,36±0,16 vs. 1,51±0,09 ng/ml;  
U =588; р < 0,002).  

При всички изследвани параметри LL-37-антителата и GM-CSF се наблюдава 
нормално разпределение на получените стойности според тестовете за нормалност 
на Kolmogorov-Smirnov (Sig=,000) и на Shapiro-Wilk (Sig=,000) и се наблюдава 
статически значима разлика в нивата им в синовиалната течност спрямо стойността 
на болни с активирана гонартроза и контролни здрави  лица (U=604,81; p = 0,703, 
U=703; p = 0,02) (Фигури 23, 24). 
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А.               Б. 

Фиг. 23. Разпределение на стойностите на LL-37-антителата при пациенти с ПсА според 
липсата (А) или наличието на кристали в синовиалната им течност (Б) (Normal Q-Q Plots). 

 

    
А.       Б. 

Фиг. 24. Разпределение на стойностите на GM-CSF при пациенти с ПсА според липсата 
(А) или наличието на кристали в синовиалната им течност (Б) (Normal Q-Q Plots). 

 
Пациентите с кристали в синовиалната течност имат достоверно по-високи нива 

на LL-37-антителата и GM-CSF в сравнение с пациентите без кристали в нея, както е 
видно от фиг. 25 

 

    
Фиг. 25. Средни стойности на LL-37-антителата и GM-CSF при пациентите ПсА според 

липса или наличие с кристали в синовиалната течност (ng/ml). 
  
Средната стойност на LL-37-антителата в синовиалната течност е достоверно 

по-висока от тази в серума на болни с ПсА 1,16±0,47 (ng/ml) (х±Sd) vs. 3,62±1,92 
(ng/ml) (х±Sd) (t =13,59 (df 155), Sig. (2-tailed)=,000.  

Средните стойности на LL-37-антителата в синовиалната течност на пациенти с 
ПсА и с наличие на кристали в нея е 4,06±1,57 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без 
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кристали, която е 0,87±1,29 (ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна 
(t =11,45 (df 155), Sig. (2-tailed)= ,000. 

Средните стойности на LL-37-антителата в серума на пациенти с ПсА и с 
наличие на кристали в синовиалната течност е 1,27±0,68 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези 
без кристали, която е 1,12±0,37 (ng/ml), като разликата между двете групи не е 
достоверна (t =1,62 (df 155), Sig. (2-tailed)= ,220. 

Средната стойност на GM-CSF в синовиалната течност е достоверно по-висока 
от тази в серума на болни с ПсА 2,72±1,11 (ng/ml) (х±Sd) vs. 0,23±0,24 (ng/ml) (х±Sd) 
(t =15,62 (df 155), Sig. (2-tailed)=,000.  

Средните стойности на GM-CSF в синовиалната течност на пациенти с ПсА и с 
наличие на кристали е 2,36±1,01 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която е 
01,01±1,07 (ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна (t =13,22 (df 155), 
Sig. (2-tailed)= ,000. 

Средните стойности на GM-CSF в серума на пациенти с ПсА и с наличие на 
кристали е 0.24±0.23 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която е 0.22±0.24 
(ng/ml), като разликата между двете групи не е достоверна (t =1.71 (df 155), Sig. (2-
tailed)= .190. 

Серумните нива на TNF-a, IL-17 и IL-23 корелираха значимо с възрастта 
(Rs=0,702; р<0,001, Rs=0,702; р = 0,005, Rs=0,613; р = 0,005, респективно). 
Констатирана бе силна корелационна връзка между серумните нива на TNF-a, IL-17 
и IL-23 и давността на заболяването (Rs=0, 844; р= 0,001, Rs=0, 734; р= 0,001 Rs=0, 
766; р= 0,001) при болните с ПсА.  

Между концентрацията на TNF-a, IL-17 и IL-23 в синовиалната течност и 
концентрациите на циркулиращите TNF-a, IL-17 и IL-23 в серума на болните с ПсА 
се установи значителна корелационна връзка(Rs=0,862; р= 0,001, Rs=0,711; р= 0,001 
Rs=0,772; р= 0,001).  

Между концентрациите на TNF-a, IL-17 и IL-23, установени в синовиалната им 
течност и циркулиращите им серумни нива от една страна и клиничните параметри, 
включително самооценката на пациентите за болка (VAS), качеството на живот 
(HAQ-DI), тежестта на заболяването (DAPSA, PASDAI, mCPDAI) се установи 
сигнификантна връзка за всички показатели (р= 0,01).  

С помощта на Mann-Whitney U тест се съпоставиха нивата на серумните TNF-a, 
IL-17 и IL-23 между пациенти с ПсА (п=82), пациенти с ГоА (п=50) и здрави 
контроли (п=12).  

Пациентите с ПсА и налични кристали в синовиалната течност имаха 
сигнификантно по-високи нива на серумните TNF-a (64.93 (0; 587,67) vs. 38,48  
(0, 82,52) ng/ml; U = 411; р < 0,002), IL-17 (29,17 (2,111, 81,65) vs. 14,504 (1,27; 62,53) 
ng/ml; U=397; p< 0,002) и IL-23 (38,67 (2,83; 56,81) vs. 18,123 (1,22; 32,09) ng/ml; U = 
399; p < 0,001).  

При всички изследвани параметри - TNF-a, IL-17 и IL-23 се наблюдава 
нормално разпределение на получените стойности според тестовете за нормалност 
на Kolmogorov-Smirnov (Sig=,000) и на Shapiro-Wilk (Sig=,000). Наблюдава се 
статически значима разлика в нивата на TNF-a, IL-17 и IL-23 в синовиалната течност 
спрямо стойността на болните с активирана гонартроза и контролните лица 
(U=738,09; p = 0,775, U=801; p = 0,011) (Фигури 26, 27, 28). 
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А.      Б. 

Фиг. 26. Разпределение на стойностите TNF-a на при пациенти с ПсА според липсата (а) 
или наличието на кристали в синовиaлната им течност (Normal Q-Q Plots). 

   

    
А. Б. 

Фиг. 27. Разпределение на стойностите IL-17 на при пациенти с ПсА според липсата (а) 
или наличието на кристали в синовиланата им течност (Normal Q-Q Plots). 

 

    
А. Б. 

Фиг. 28. Разпределение на стойностите на IL-23 при пациенти с ПсА според липсата (а) 
или наличието на кристали в синовиалната им течност (Normal Q-Q Plots). 

 

Пациентите с кристали в синовиалната течност имат достоверно по-високи нива 

на изследваните показатели TNF-a, IL-17 IL-23 в сравнение с пациентите без 

кристали в синовиалната течност, както е представено на фиг. 29.  
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А.                     Б. 

 
В. 
Фиг. 29. Средни стойности на TNF-a (А.), Il-17 (Б.), Il-23 (В.) при пациентите ПсА според 

липса или наличие с кристали в синовиалната течност (ng/ml). 

 
Средните стойности на TNF-a в синовиалната течност е достоверно по-ниска от 

тази в серума на болни с ПсА 42,707±0,216 (ng/ml) (х±Sd) vs. 61,847±81,218 (ng/ml) 
(х±Sd) (t =12,966 (df 155), Sig. (2-tailed)=,000.  

Средните стойности на TNF-a в синовиалната течност на пациенти с ПсА и с 
наличие на кристали е 52,675±12,81 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която 
е 31,480±7,538 (ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна ((t =9,016 (df 
155), Sig. (2-tailed)= ,000. 

Средните стойности на TNF-a в серума на пациенти с ПсА и с наличие на 
кристали в синовиалната течност е 71,04±51,35 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без 
кристали, която е 32,22±56,39 (ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна 
(t =12,34 (df 155), Sig. (2-tailed)= ,000. 

Средните стойности на IL-17 в синовиалната течност е по-ниска от тази в серума 
на болни с ПсА 1,087±0,929 (ng/ml) (х±Sd) vs. 13,30±6,241 (ng/ml) (х±Sd)  
(t =10,261 (df 155), Sig. (2-tailed)= ,000.  

Средните стойности на IL-17 в синовиалната течност на пациенти с ПсА и с 
наличие на кристали е 2,981±0,61 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която е 
0,53±1,38 (ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна (t =9,971 (df 155), 
Sig. (2-tailed)= ,000.  

Средните стойности на IL-17 в серума на пациенти с ПсА и с наличие на 
кристали е 21,452±12,56 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която е 7,20±1,43 
(ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна (t =8,921 (df 155), Sig. (2-
tailed)= ,000. 
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Средните стойности на IL-23 в синовиалната течност е достоверно по-ниска от 
тази в серума на болни с ПсА 9,421±10,280 (ng/ml) (х±Sd) vs. 21,186±16,483 (ng/ml) 
(х±Sd) (t =12,541 (df 155), Sig. (2-tailed)= ,000.  

Средните стойности на IL-23 в синовиалната течност на пациенти с ПсА и с 
наличие на кристали е 12,458±2,65 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която е 
5,029±1,22 (ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна (t =10,89 (df 155), 
Sig. (2-tailed)= ,000.  

Средните стойности на IL-23 в серума на пациенти с ПсА и с наличие на 
кристали е 24,615±7.1 (ng/ml) (х±Sd), спрямо тези без кристали, която е 11,44±2,10 
(ng/ml), като разликата между двете групи е достоверна (t = 10,22(df 155), Sig. (2-
tailed)= ,000. 
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Резултати по задача 3. Да се проучи серумното ниво и нивото в 
синовиалната течност на С3, С3а, С5, С5а С9-фракциите на комплемента 
при болни с ПсА 

 
На 55 пациента с ПсА и с наличен хидропс (46 на колянна става, 6 на глезенна 

става, 3 на лакетна става) беше направена артроцентеза от ревматолог-специалист. 
Получената синовиална течност беше анализирана и сравнена с 30 проби на болни с 
активирана гонартроза. Резултати на болните бяха сравнени с резултатите на 12 
здрави контролни лица.  

На същите пациенти беше взет серум, които беше изследван С3, С3а, С5, С5а и 
С9 фракциите на комплемента.  

Резултатите на болните с ПсА бяха разделени на две групи – първа група на 
пациенти без кристали в синовиалната течност, и втора група – пациенти с кристали 
в синовиалната течност (Табл. 18).  

 
Табл. 18. Разпределение на С3, С3а, С5, С5а и С9 фракции на комплемента според липсата 
или наличието на кристали в синовиалната течност (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk).  

  
Средните серумните стойности на С3, С3а, С5, С5а, С9 са сигнификатно по-

високи, в сравнение със стойностите им в синовиалната течност при болни с ПсА и 
хидропс (Табл. 19) 

Показатели 
Крис-
тали 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

С3 син течност 0 месец Няма ,296 119 ,000 ,795 119 ,000
Има ,303 37 ,000 ,786 37 ,000

С3а син течност 0 месец Няма ,255 119 ,000 ,758 119 ,000
Има ,265 37 ,000 ,761 37 ,000 

С5 син течност 0 месец Няма ,241 119 ,000 ,744 119 ,000
Има ,356 37 ,000 ,510 37 ,000

С5а син течност 0 месец Няма ,241 119 ,000 ,744 119 ,000 
Има ,356 37 ,000 ,510 37 ,000

С9 син течност 0месец Няма ,471 119 ,000 ,532 119 ,000
Има ,452 37 ,000 ,562 37 ,000

С3 серум 0 месец Няма ,276 119 ,000 ,754 119 ,000
Има ,289 37 ,000 ,819 37 ,000 

С3 серум 0 месец Няма ,276 119 ,000 ,754 119 ,000
Има ,289 37 ,000 ,819 37 ,000

С5 серум 0 месец Няма ,097 119 ,008 ,951 119 ,000
Има ,113 37 ,200* ,950 37 ,095

С5а серум 0 месец Няма ,219 119 ,000 ,865 119 ,000 
Има ,183 37 ,003 ,906 37 ,004

С9 серум 0 месец Няма ,157 119 ,000 ,813 119 ,000
Има ,266 37 ,000 ,777 37 ,000 

*. Долна граница на истинското значение. 
а. Корекция на значимостта на Lilliefors
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Табл. 19. Средните стойности на С3, С3а, С5, С5а, С9 в синовиална течност и серум на 
пациенти с ПсА преди започване на лечение с анти ТНФ-а-блокери (ng/ml) 

Показатели 
N Range Min Max Mean 

Std. 
Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic 

С3 син. течност 0 месец 55 62,32 5,00 117,32 30,72 2,19 29,12
С3а син. течност 0 месец 55 2,19 1,80 2,601 12,973 2,13 8,07
С5 син течност 0 месец* 55 77,21 8,752 81,984 22,16 3,022 37,35
С5а син течност 0 месец 55 17,843 3,77 38,29 9,41 2,16 6,20 
С9 син течност 0 месец 55 5,98 13,7 22,16 9,922 1,495 4,828
С3 серум 0 месец 55 129,32 10,00 427,32 141,72 3,19 45,32
С3а серум 0 месец 55 29,49 11,78 112,01 42,973 4,67 18,27 
С5 серум 0 месец 55 203,41 38,72 203,84 109,11 5,92 25,31
С5а серум 0 месец 55 40,43 13,22 129,38 36,22 3,44 16,30
С9 серум 0 месец 55 105,32 9,23 278,70 141,30 1,29 34,33

Резултати на контролните лица
С3 серум 0 месец 12 24,01 1,01 44,00 11,37 1,65 11,79 
С3а серум 0 месец 12 15,90 1,00 27,90 2,30 1,950 2,43
С5 серум 0 месец* 12 16,00 2,00 36,00 16,29 5,94 19,72
С5а серум 0 месец 12 28,57 3,71 19,28 2,83 1,74 2,70 
С9 серум 0 месец 12 13,00 2,00 33,00 10,71 7,81 3,83

  
Средните стойности на С3, С3а, С5, С5а, С9 в синовиална течност на пациенти 

с ПсА според наличие (n=23) и липса на кристали в тях (n=32) на 0 визита са 
достоверно по-високи за С3 и С5, докато С3а, С5а, С9 са достоверно по-ниски (Табл. 
20).  
 
Табл. 20. Средни стойности на С3, С3а, С5, С5а, С9 фракции на комплемента в синовиална 
течност и серум на пациенти с ПсА според наличие (n=23) и липса на кристали в 
синовиалната течност (n=32), 0 визита (ng/ml) 

Показатели Кристали
Range Min Max Mean 

Р 
StatisticStatisticStatistic Statistic 

Std. 
Deviation

С3 син. течност 0 месец Има 65,39 5,00 117,32 39,56 12,19 
,001 

Няма 57,1 5,00 83,54 23,89 11,09 
С3а син. течност 0 месец Има 2,45 1,80 2,601 17,973 2,11 

,001
Няма 2,81 1,80 1,001 9,161 1,91 

С5 син течност 0 месец* Има 77,21 8,752 81,984 24,45 3,891 
,002

Няма 70,54 8,769 66,71 11,43 1,01 
С5а син течност 0 месец Има 17,843 3,77 38,29 9,78 2,1 

,0034
Няма 16,54 3,90 30,32 5,61 1,6 

С9 син течност 0 месец Има 5,98 13,7 22,16 10,891 1,4 
,0027

Няма 5,56 14,54 19,87 7,34 1,1 
С3 серум 0 месец Има 129,32 10,00 427,32 146,33 2,19 

,0031
Няма 130,12 12,50 410,34 132,55 1,1 



50 

С3а серум 0 месец Има 29,49 11,78 112,01 46,985 3,22 
,001

Няма 34,55 12,56 110,40 32,13 1,3 
С5 серум 0 месец Има 203,41 38,72 203,84 109,11 4,51 

,002
Няма 210,54 43,54 189,84 101,12 1,5 

С5а серум 0 месец Има 40,43 13,22 129,38 36,22 2,44 
,027

Няма 45,43 14,65 120,87 29,43 1,3 
С9 серум 0 месец Има 105,32 9,23 278,70 141,30 1,1 

,033 
Няма 198,43 9,87 253,33 131,98 1,1 

С3 серум 0 месец Има 24,01 1,01 44,00 12,89 1,3 
,0021

Няма 23,56 1,04 30,1 6,44 1,1 
С3а серум 0 месец*** Има 16,90 1,00 27,90 0,98  1,050 

,001 
Няма 12,41 1,78 22,4 2,30 1,1 

С5 серум 0 месец Има 16,00 2,00 36,00 16,29 3,94 
,0019

Няма 11,44 2,45 31,2 10,44 1,2 
С5а серум 0 месец*** Има 28,22 3,71 19,28 1,03  1,74 

,001 
Няма 21,45 3,89 15,41 2,83 1,2 

С9 серум 0 месец*** Има 13,00 2,00 33,00 7,01  2,81 
,0027

Няма 11,45 2,50 29,8 10,83 1,3 
*** Стойността е по-голяма при болните без кристали в синовиалната течност 

 
Средните стойности на С3, С3а, С5, С5а, С9 фракции на комплемента в серума 

на болни с активирана гонартроза са сигнификатно по-ниски в сравнение с средните 
серумни стойности на болни с ПсА и хидропс на колянната става (Табл. 21). 
 
Табл. 21. Средните стойности на С3, С3а, С5, С5а, С9 фракции на комплемента в синовиална 
течност и серум на пациенти с активирана гонартроза (ng/ml) 

Показатели N Range Min Max Mean 
Std. 

Deviation
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

С3 син. течност 0 месец 30 70.96 40,66 411,63 19,12 2,55 68,84
С3а син. течност 0 месец 30 16.72 5,71 17,43 5,9455 1,30229 6,77
С5 син течност 0 месец 30 23.64 10,36 54,00 9,1640 1,03763 5,44
С5а син течност 0 месец 30 8.73 6,27 30,00 23,3004 1,48889 18,52 
С9 син течност 0 месец 30 154.0 77,28 161,32 87,53 4,01 24,01
С3 серум 0 месец 30 115,9 66.91 498,55 22,02 4.55 82.03
С3а серум 0 месец 30 33.17 14,21 57,22 33,55 9,29 13.60 
С5 серум 0 месец 30 59,55 4,34 84,00 41,10 5,763 5.04
С5а серум 0 месец 30 7,73 2.44 80,00 23,30 1,48889 1.22
С9 серум 0 месец 30 123.0 61.24 145,32 87,12 7,33 24.01 

 
Провеждането на One-Sample T-test доказа, че С3 фракцията на комплемента е 

в най-високо ниво в серума на болни с ПсА преди започване на лечение с анти ТНФ-
а блокери (141,72±3,19 ng/ml), което е достоверно по-високо от стойността на 
показателя в синовиалната течност (30,72±2,19 ng/ml), като t=16,445 (df 54), Sig. (2-
tailed)=,000, последвано от нивото на С3 в серума на болни с активирана гонартроза 
t=9,87 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на показателя в синовиалната течност 
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на болни с активирана гонартроза t=12,456 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000 и резултата на 
серумната проба на здравите контроли t=14.221 (df 66), Sig. (2-tailed)=.000.  

Провеждането на One-Sample T-test доказа, че С3а фракцията на комплемента е 
в най-високо ниво в серума на болни с ПсА преди започване на лечение с анти ТНФ-
а блокери (42,97±4,67), което е достоверно по-високо от стойността на показателя в 
синовиалната течност (12,97±2,13 ng/ml), като t=9,113 (df 54), Sig. (2-tailed)=,000, 
последвано от нивото на С3а в серума на болни с активирана гонартроза t=8,56 (df 
84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на показателя в синовиалната течност на болни с 
активирана гонартроза t=5,94 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000 и резултата от серумната 
проба на здравите контроли t=11,523 (df 66), Sig. (2-tailed)=,000. 

Провеждането на One-Sample T-test доказа, че С5 фракцията на комплемента е 
в най-високо ниво в серума на болни с ПсА преди започване на лечение с анти ТНФ-
а блокери (109±4,67 µg/ml), което е достоверно по-високо от стойността на 
показателя в синовиалната течност (22,16±3,022 µg/ml), като t=10,554 (df 54), Sig. (2-
tailed)=,000, последвано от нивото на С5 в серума на болни с активирана гонартроза 
t=10,62 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на показателя в синовиалната течност 
на болни с активирана гонартроза t=9,44 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000 и резултата на 
серумната проба на здравите контроли t=11,133 (df 66), Sig. (2-tailed)=,000. 

Провеждането на One-Sample T-test доказа, че С5а фракцията на комплемента е 
в най-високо ниво в серума на болни с ПсА преди започване на лечение с анти ТНФ-
а блокери (109,11±5,92 ng/ml), което е достоверно по-високо от стойността на 
показателя в синовиалната течност (9,41±2,16 ng/ml), като t=13,118 (df 54), Sig. (2-
tailed)=,000, последвано от нивото на С5а в серума на болни с активирана гонартроза 
t=12,89 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на показателя в синовиалната течност 
на болни с активирана гонартроза t=8,54 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000 и резултата от 
серумната проба на здравите контроли t=7,65 (df 66), Sig. (2-tailed)=,000. 

Провеждането на One-Sample T-test доказа, че С9 фракцията на комплемента е 
в най-високо ниво в серума на болни с ПсА преди започване на лечение с анти ТНФ-
а блокери (141,30±1,29 ng/ml), което е достоверно по-високо от стойността на 
показателя в синовиалната течност (9,922±1,495 ng/ml), като t=11,76 (df 54), Sig. (2-
tailed)=,000, последвано от нивото на С9 в серума на болни с активирана гонартроза 
t=11,45 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на показателя в синовиалната течност 
на болни с активирана гонартроза t=9,23 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000 и резултата от 
серумната проба на здравите контроли t=8,33 (df 66), Sig. (2-tailed)=.000.  

Всеки диагностичен тест трябва да е чувстителен и специфичен, прост и евтин, 
безопасен и приемлив, но достатъчно надежден. Решенията относно подходящи 
критерии за даден тест зависят от последствията, които би имало идентифицирането 
на фалшиво положителни или фалшиво отрицателни случаи. Установяването на 
подходящи параклинични изследвания е необходимо условие за диагностика, 
лечение и профилактика на болестта. Фигура 30 представлява ROC-крива, чрез която 
се установяват примерни стойности на прагови точки на изследваните показатели на 
фракциите на комплемента С3, С3а, С5, С5а, С9 и техните точни математически 
изрази на специфичност, чувствителност, предсказваща стойност и акуратност (Фиг. 
30). 
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А. Нива на С3 в синовиалната течност на 
болни с ПсА според наличието на кристали 

Б. Нива на С3а в синовиалната течност на 
болни с ПсА според наличието на кристали 

  
В. Нива на С5 в синовиалната течност на 
болни с ПсА според наличието на кристали 

Г. Нива на С5а в синовиалната на болни с 
ПсА според наличието на кристали 

 

 

Д. Нива на С9 в синовиалната течност на 
болни с ПсА според наличието на кристали 

 

Фиг. 30. ROC-криви с установени стойности на прагови точки на изследваните показатели 
на фракциите на комплемента С3 (А.), С3а (Б.), С5(В.), С5а (Г.), С9 (Д.) при болни с ПсА и 

наличие на кристали в синовиалната им течност 
  
Площта под ROC-кривата на изследваните показатели С3, С3а, С5, С5а, С9 в 

синовиалната течност на болни с ПсА разкрива точния математически израз на 
изследвания показател, както и чувстителността и специфичността на дадена 
конкретна стойност на изследваните фракции на комплемента (Табл. 22 и табл. 23). 
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Табл. 22. Показатели на ROC-крива за стойностите на С3, С3а, С5, С5а, С9 в синовиалната 
течност на болни с ПсА 

Показатели в 
синовиалната 

течност 

Площ под 
ROC-крива 

Sе 
95% Confidence Interval Р

Lower Bound Upper Bound  

С3  ,733 ,050 ,635 ,831 <0,001
С3а  ,744 ,051 ,643 ,844 <0,01
С5  ,758 ,048 ,664 ,852 <0,01
С5а  ,644 ,032 ,582 ,451 <0,001
С9  ,759 ,027 ,707 ,836 <0,001 

 
Табл. 23. Примерни прагови стойности на С3, С3а, С5, С5а, С9  в синовиалната течност на 
болни с ПсА. 

Показател 
Примерни 
прагови 
стойности 

Чувсти-
телност 

Специ-
фичност

Положителна 
предсказваща 
стойност

Отрицателна 
предсказващ
а стойност 

Акурантност

С3 45,9500  
55,250  

79,2% 
75% 

85,3% 
79,6%

81,2% 
80,3%

75% 
72,2% 

80% 
87%

С3а 14,150  
15,250  

83,8% 
83,3% 

85,1% 
83,2% 

65,2% 
62,1% 

65% 
62,2% 

70% 
77% 

С5 25,150 
24,250  

97,9% 
95,8% 

86,8% 
83%

86,2% 
86,3%

85% 
82,2% 

84% 
86%

С5а 9,350 
9,450 

87,9% 
89,9% 

48,9% 
49,8%

78,2% 
75,1%

69% 
71,2% 

75% 
76%

С9 10,350 
10,450 

89,5% 
88,7% 

70% 
67,8% 

86,2% 
86,3% 

85% 
82,2% 

84% 
86% 
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Резултати по задача 4. Да се проучи синовиалната мембрана на болни с 
ПсА чрез имунохистохимични методи, оценяващи CD88+, CD68+, MPO+, 
CAMP+, anti-MXI+ клетъчни маркери 

  
Детайлното проучване на промената синовия на болни с ПсА включва 

имунохистохимичната оценка CD68+, CD88+, MPO+, LL-37+, MX1+ клетъчни 
маркери в синовиалната мембрана на болни с ПсА. Тъканните проби са вземани в 
присъствие на докторантката, след което са обработени и подготвени в 
Имунологична лаборатория на Институт по биология на размножаването в БАН, 
гр.София, а резултатите са анализирани от Катедра по Обща и патологична анатомия, 
МФ, МУ –Пловдив. От всяка тъканна проба са направени поне по 10 предметни 
стъкла, които са изследвани от хистолог-специалист и докторантката. 

Във всички синовиални тъканни проби на болни с ПсА се установят CD68+, 
CD88+, MPO+, МХ1+, ІІ-37+позитивни клетки, като в 60% от пробите те са в 
количество 40-69%, а останалите са в количество 70-100%. Няма проба на болен с 
ПсА, в която да не се откриват всички маркери (Фиг. 31). 

 

       
А. Б. В. 

     
 Г. Д. 

Фиг. 31. Тъканна проба на пациент Хр.Б.Хр., 53 г. С ПсА от 9 години, лекуван с 
methotrexate 10 мг седмично, в момента на лечение с secukinumab.  

Поради болка и деформация на колянна става, не преминаваща от прилаганото лечение, 
след обсъждане с ортопеди и ревматолози е взето решение за алопластика на колянна 
става. Материалът е взет в Ортопедично клиника, МБАЛ „св. Каридат“, гр. Пловдив. 

  
В препарата на фигура 31 се установява: оцветяване хематоксилин-еозин –

тежък синовиит и гранулационна тъкан в различен стадий на съзряване (А.), CD68 – 
силен (+++) сигнал в моноцито-макрофагеални клетки (Б.), LL-37 – (+++) в 
капилярните стени (В.), MPO – (++) позитивен сигнал (Г.), МХ1 – (++) във 
възпалителните клетки (Д.). 
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Сравнителният анализ на степента на тъканната експресия на CD68+, CD88+, 
MPO+, LL-37+, МХ1+ клетки върху синовиалната тъкан на болни с ПсА и 
гонартроза, измерени ординална скала (0 = липсва експресия, 1 = слаба експресия; 2 
= умерено ниво на експресия и 3 = високо ниво на експресия) показва значително 
ниво на експерсия на всички показатели (Табл. 24). 

 
Табл. 24. Резултати на експресията на CD68+, CD88+, MPO+,  LL-37+, МХ1+ клетъчни 
маркери върху синовиалната тъкан на болни с ПсА и гонартроза (Mann-Whitney U тест). 

Експресия Група Брой 
Медиана 

(Диапазон)
Mann-Whitney U (df 

1)
Значимост 

(p)
CD68+ ПсА 20 2 (0-3) 410,200 000** 

Гонартроза 44 0 (0-2)
CD88+ ПсА 20 0 (0-3) 305,300 000*** 

Гонартроза 44 1 (0-2) 
MPO+, ПсА 20 2 (0-3) 351,125 000** 

Гонартроза 44 1 (0-2)
LL-37+ ПсА 20 2 (0-3) 228,320 000** 

Гонартроза 44 1 (0-2)
МХ1+ ПсА 20 1 (0-3) 64,755 000* 

Гонартроза 44 1 (0-1)
*Статистическа значимост при ниво на допустима грешка = .05 
** Статистическа значимост при ниво на допустима грешка = .01; 

 
В групата на пациентите с ПсА се наблюдава по-високи ниво на CD68+, MPO+, 

LL-37 (респективно UCD68+=410,200, p<0,001, UМРО+=351,125, p<0,001, ULL-37 

+=228,320, p<0,001). При пациентите с ПсА медианата е 2, а диапазонът 0-3, докато 
при пациентите с гонартроза медианата се колебае 0-1 при диапазон 0-3, като при 
всички наблюдавани активирани клетки разликата е достоверна (<0,001).  

Нивото на CD88+, което представлява С5а-рецептор, е достоверно по-ниско при 
болните с ПсА (UCD88+=305,300, p<0,001), като медианата е 0, а диапазонът 0-3, 
докато при пациентите с гонартроза медианата е 1 при диапазон 0-3. 

Нивото на МХ1+, което представлява антивирусен протеин, синтезиран след 
интерферонова стимулация, е досторено по-ниско при болните с ПсА (UМХ1+=64,755, 
p<0,001), като медианата е 0, а диапазонът 0-3, докато при пациентите с гонартроза 
медианата е 1 при диапазон 0-1. 

При всички проби от синовиалната тъкан на пациенти с ПсА се установява 
силно позитивна експресия на CD68+, CD88+, MPO+, LL-37+, MX1+, за разлика от 
тъканните проби на синовия на пациенти с активирана гонартроза (фиг. 32) 

 

 
Фиг. 32. Тъканна проба на пациент с 
активирана гонартроза. Материалът е взет в 
Ортопедично отделение на МБАЛ „Света 
Каридат“, гр. Пловдив, от пациент, с поставена 
диагноза гонартроза от 12 години. В материала 
липса експозиция на CD68+, CD88+, MPO+, 
LL-37+, MX1+ клетки. 
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А.   Б.   В.  
    

Г.   Д.  
Фиг. 33. Тъканна проба на пациент Ж.А.А., 63 г. С ПсА от 19 години, лекуван с 

methotrexate 15 мг седмично, последните 3 лекуван с adalimumab. Поради чести хидропси, 
болка и деформация на колянна става, след обсъждане с ортопеди и ревматолози е взето 
решение за алопластика на колянна става. Материалът е взет в Ортопедично клиника, 

МБАЛ „Витоша“, гр.София. 
 

В препарата на фигура 33 се установява: оцветяване хематоксилин-еозин – 
умерено тежък синовиит и гранулационна тъкан в различен стадий на съзряване (А.), 
CD68 – силен (+++) сигнал в моноцито-макрофагеални клетки (Б.), LL-37 – (+++) в 
капилярните стени (В.), MPO – слаб позитивен сигнал (Г.), МХ1 – (+) във 
възпалителните клетки (Д.). 

 

А.   Б.   В.  
   

Г.   Д.  
Фиг. 34. Тъканна проба на пациент Л.И.Б., 53 г. С ПсА от 21 години, лекувана с 

leflunomide 20 мг дневно 4 години, methotrexate 10 мг седмично, 3 лекуван с etanercept, в 
момента на лечение с secukinumab. Поради чести хидропси, болка и деформация на 

колянна става, след обсъждане с ортопеди и ревматолози е взето решение за алопластика 
на колянна става. Материалът е взет в Ортопедично клиника, МБАЛ „Витоша“, гр.София. 

 

В препарата на фигура 34 се установява: оцветяване хематоксилин-еозин –
синовиит и гранулационна тъкан в различен стадий на съзряване (А), CD68 – силен 
(+++) сигнал в моноцито-макрофагеални клетки (Б), LL-37 – (+++) в капилярните стени 
(В), MPO – (++) позитивен сигнал (Г), МХ1 – (+) във възпалителните клетки (Д). 
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Резултати: Задача 5. Да се оценят биохимични показатели в серум и  в 
синовиална течност на болни с ПсА като прогностични маркери при 24 
месечно проследяване.  

 
Нивото на ММР-3 в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 

получаващи лечение с конвенционални DMARD намалява достоверно през 
наблюдавания период от 24 месеца, като разликата между първата и последната 
проба е достоверна (p<0,001), а между другите е p<0,05 (Приложение и Фиг. 35). 

 

 
Фиг. 35. Ниво на ММР-3 в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

конвенционални DMARD. 
 

Нивото на ММР-3 в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 
получаващи лечение с биологични DMARD намалява достоверно през наблюдавания 
период от 24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна 
(p<0,001), а между другите е p<0,05 (Фиг. 36). Най-висока стойност е серумната 
проба на болни без кристали в началото на проучването, въпреки, че и тя е 
достоверно по-ниска от стойността в началото на наблюдението (респективно 112,43 
ng/ml и 27,23 ng/ml) (Фиг. 36).  

 

 
Фиг. 36. Ниво на ММР-3 в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

биологични DMARD. 
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Нивото на МРО в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, получаващи 
лечение с конвенционални DMARD намалява достоверно през наблюдавания период 
от 24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна 
(p<0,001), а между другите е p<0,05 (Приложение и Фиг. 37) 

 

 
Фиг. 37. Ниво на МРО в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

конвенционални DMARD. 
 

Нивото на МPO в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, получаващи 
лечение с биологични DMARD намалява достоверно през наблюдавания период от 
24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна (p<0,001), 
а между другите е p<0,05 (Фиг. 38). Разлика не съществува между нивата на МРО в 
синовиална течност, в която не са установени кристали (между 6 до 24 месец) и 
нивото на МРО в синовиалната течност при пациенти с кристали (между 12 и 24 
месец) (Фиг. 38). 

 

 
Фиг. 38. Ниво на МРО в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

биологични DMARD. 
 

Нивото на Катепсин Г в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 
получаващи лечение с конвенционални DMARD намалява достоверно през 
наблюдавания период от 24 месеца, като разликата между първата и последната 
проба е достоверна (p<0,001), единствено нивото на катепсин Г при болни без 
кристали в началото на наблюдението не се променя във времето.(Прилижение В. и 
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Фиг. 39). Ниво на Катепсин Г в синовиална течност и серум при болни с ПсА, 
лекувани с конвенционални DMARD (Фиг. 39) 

 
Фиг. 39. Ниво на Катепсин Г в синовиална течност и серум при болни с ПсА,  

лекувани с конвенционални DMARD. 
 

Нивото на Катепсин г в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 
получаващи лечение с биологични DMARD намалява достоверно през наблюдавания 
период от 24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна 
(p<0,001), а между другите е p<0,05 (Фиг. 40). Разлика не съществува между нивата на 
катепсин Г в серума на болни, при които в синовиалната течност не са установени 
кристали (между 6 до 24 месец) и нивото на МРО в синовиалната течност при пациенти 
с кристали (между 12 и 24 месец) (Фиг. 40).  
 

 
Фиг. 40. Ниво на Катепсин Г в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

биологични DMARD. 
 

Нивото на GM-CSF в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 
получаващи лечение с конвенционални DMARD намалява достоверно през 
наблюдавания период от 24 месеца, като разликата между първата и последната 
проба е достоверна (p<0,001), а между другите е p<0,05 (Фиг. 41). 
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Фиг. 41. Ниво на GM-CSF в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

конвенционални DMARD. 
  
Нивото на GM-CSF в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 

получаващи лечение с биологични DMARD намалява достоверно през наблюдавания 
период от 24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна 
(p<0,001), а между другите е p<0,05 (Приложение 12 Г. и Фиг. 42). Разлика не 
съществува между нивата на GM-CSF в серума на болни, при които в синовиалната 
течност не са установени кристали (между 6 до 24 месец) и нивото на МРО в 
синовиалната течност при пациенти с кристали (между 6 и 24 месец) (Фиг 42).  

 

 
Фиг. 42. Ниво на GM-CSF в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

биологични DMARD. 
 

Нивото на anti-LL-37 в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 
получаващи лечение с конвенционални DMARD намалява достоверно през 
наблюдавания период от 24 месеца, като разликата между първата и последната 
проба е достоверна (p<0,001), а между другите е p<0,05 (Фиг. 43). 
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Фиг. 43. Ниво на anti-LL-37 в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

конвенционални DMARD. 
 

Нивото на anti-LL-37 в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 
получаващи лечение с биологични DMARD намалява достоверно през наблюдавания 
период от 24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна 
(p<0,001), а между другите е p<0,05 (Приложение 12 Д и Фиг. 44). Разлика не 
съществува между нивата на anti-LL-37 в серума на болни, при които в синовиалната 
течност не са установени кристали (между 6 до 24 месец) и нивото на МРО в 
синовиалната течност при пациенти с кристали (между 6 и 24 месец) (Фиг. 44). 

 

 
Фиг. 44. Ниво на anti-LL-37 в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

биологични DMARD. 
 

Нивото на TNF-a в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 
получаващи лечение с конвенционални DMARD намалява достоверно през 
наблюдавания период от 24 месеца, като разликата между първата и последната 
проба е достоверна (p<0,001), а между другите е p<0,05 (Прилижение и Фиг. 45). 
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Фиг. 45. Ниво на TNF-a в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

конвенционални DMARD. 
  

Нивото на TNF-a в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, 
получаващи лечение с биологични DMARD намалява достоверно през наблюдавания 
период от 24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна 
(p<0,001), а между другите е p<0,05 (Фиг. 46). Разлика не съществува между нивата 
на TNF-a в серума на болни, при които в синовиалната течност не са установени 
кристали (между 6 до 24 месец) и нивото на МРО в синовиалната течност при 
пациенти с кристали (между 6 и 24 месец) (Фиг. 46). 

 

 
Фиг. 46. Ниво на TNF-a в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

биологични DMARD. 

 
Нивото на IL-17 в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, получаващи 

лечение с конвенционални DMARD намалява достоверно през наблюдавания период 
от 24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна 
(p<0,001), а между другите е p<0,05 (Фиг. 47). 
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Фиг. 47. Ниво на Il-17 в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

конвенционални DMARD. 
 

Нивото на IL-17 в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, получаващи 
лечение с биологични DMARD намалява достоверно през наблюдавания период от 
24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна (p<0,001), 
а между другите е p<0,05 (Фиг. 48). Разлика не съществува между нивата на IL-17 в 
серума на болни, при които в синовиалната течност не са установени кристали 
(между 6 до 24 месец) и нивото на IL-17 в синовиалната течност при пациенти с 
кристали (между 6 и 24 месец) (Фиг. 48).  

 

 
Фиг. 48. Ниво на IL-17 в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

биологични DMARD. 
 

Нивото на IL-23 в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, получаващи 
лечение с конвенционални DMARD намалява достоверно през наблюдавания период 
от 24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна 
(p<0,001), а между другите е p<0,05 (Фиг. 49). Прави впечатление задържането на 
високи нива на IL-23 в серумните стойности на болни без наличие на кристали в 
началото на заболяването (Фиг. 49). 
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Фиг. 49. Ниво на Il-23 в синовиална течност и серум при болни с ПсА, лекувани с 

конвенционални DMARD.  
 

Нивото на IL-23 в серума и синовиалната течност при болни с ПсА, получаващи 
лечение с биологични DMARD намалява достоверно през наблюдавания период от 
24 месеца, като разликата между първата и последната проба е достоверна (p<0,001), 
а между другите е p<0,05 (Фиг. 50). Разлика не съществува между нивата на IL-23 в 
серума на болни, при които в синовиалната течност не са установени кристали 
(между 6 до 24 месец) и нивото на IL-23 в синовиалната течност при пациенти с 
кристали (между 6 и 24 месец) (Фиг. 50). 

 

 
Фиг. 50. Ниво на IL-23 в синовиална течност и серум при болни с ПсА,  

лекувани с биологични DMARD. 
 

За оценка на болестната активност в началото и в края на проучването на 156 
болни с ПсА използвахме различни индекси за болестна активност – DAPSA, 
PASDAS и mCPDAI, както е представено на табл. 24. 

 
Табл. 25. Промяна на индекси за болестна активност – DAPSA, PASDAS и mCPDAI на 156 
болни с ПсА, Wilcoxon W тест. 

  Wilcoxon 
W 

p 

DAPSA в началото на проучването DAPSA в края на изследването 5115 < ,001

PASDAS в началото на проучването PASDAS в края на изследването 5496 < ,001

mCPDAI в началото на проучването mCPDAI в края на изследването 109 < ,001
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Тестваните променливите, които са свързани с болестната активност на 
пациентите с ПсА са представени на табл. 26. В таблицата не се представени всички 
тествани промениливи поради липсата им на значимост за активността на 
заболяването. Променливите са тествани при първото им изследване (в началото на 
наблюдението) и според наличието на кристали в синовиалната течност на болните. 
 
Табл. 26. Променливите, свързани с промяна на индекси за болестна активност – DAPSA, 
PASDAS и mCPDAI на 156 болни с ПсА, Wilcoxon W тест.  

Променлива N 
Без кристали С кристали  

(N=119) (N=37) 
Q1 Median Q3 Q1 Median Q3 

Възраст 156 45,0 55,0 67,0 45,0 51,0 67,0 P=0,91
Продължителност на псориазис 156 12,0 16,0 23,0 14,7 19,0 26,0 P=0,12
СУЕ 156 25,0 31,0 52,7 31,0 45,0 63,0 P=0,19
CRP 156 18,0 35,0 52,0 34,0 51,0 54,0 P<0,01
Пикочна киселина 156 267,0 409,0 461,0 390,0 461,0 489,0 P<0,01
DAPSA скор на първа визита 156 16,0 26,0 31,0 30,0 31,0 35,0 P<0,01
PASDAS скор на първа визита 156 4,0 5,0 5,3 4,0 5,0 6,0 P=0,09
mCPDAI скор на първа визита 156 6,0 9,0 10,0 7,7 10,0 13,0 P=0,31
MMP-3 синовиална течност 156 10,6 46,4 66,6 19,4 55,2 66,6 P=0,05
MPO синовиална течност 156 0,0 0,1 0,3 1,7 3,0 3,0 P<0,01
Катепсин G синовиална 
течност 

156 0,0 0,0 0,0 1,7 2,0 3,0 P<0,01

GM-CSF синовиална течност 156 0,5 1,1 2,3 2,0 3,0 3,0 P<0,01
GM-CSF синовиална течност 156 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 P=0,24
anti LL37 синовиална течност 156 0,0 0,2 1,0 3,0 5,0 5,3 P<0,01
TNF alfa синовиална течност 156 0,8 1,0 3,8 0,8 1,3 5,9 P=0,29
IL17 синовиална течност 156 0,0 0,9 2,0 0,0 0,9 1,0 P=0,40
IL23 синовиална течност 156 2,7 5,0 15,2 2,7 5,0 18,4 P=0,97
DAPSA скор в края на 
проучването 

156 11,0 15,0 22,0 6,3 15,0 22,7 P=0,46

PASDAS скор в края на 
проучването 

156 0,9 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 P=0,02

mCPDAI скор в края на 
проучването 

156 1,6 2,4 3,0 2,0 3,0 3,0 P=0,19

 
Оценка на предикативната възможност за оценка на DAPSA в края на 

изследването на 156 пациента с ПсА, чрез множествена линейна регресия е 
представена на таблица 27 според вида на лечението на болните с конвенционални 
или биологични медикаменти. 
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Табл. 27. Предиктивната възможност за оценка на DAPSA в края на изследването на 70 
пациента с ПсА, лекувани с сDMARD. 

Предиктор 
B регресионен 
коефициент 

SE 95 % CI p 

Продължителност на псориазисаа 0,77 0,07 0,62; 0,89 < ,001
СУЕаb 2,318 0,05 1,14; 3,04 0,027 
CRPаb 3,071 0,04 2,16; 5,02 0,012 
Пик, киселинааb 4,01 0,01 2,01; 7,02 0,046 
MMP-3 ac 2,01 0,03 1,04; 3,07 0,026 
MPO ac 3,18 0,84 2,86; 5,49 0,016 
Катепсин G ac 2,08 0,85 2,77; 3,61 0,020
GM-CSF ac 1,33 0,85 1,01; 3,35 0,012 
GM-CSFаb 3,29 3,74 1,70; 6,12 0,038 
anti LL37 ac 4,69 0,46 2,59; 7,22 0,013 
TNF-alfa ac 3,51 0,34 1,17; 5,16 0,013 
IL-17 ac 4,30 0,88 2,05; 6,44 0,007 
IL-23 ac 5,01 0,08 3,16; 8,18 0,008 
TNF-alfa ab 2,44 0,76 2,15; 4,64 0,020 
IL-17 ab 2,61 0,82 1,06; 3,89 0,012 
IL-23 ab 2,11 0,74 1,70; 3,12 0,038 
a Коригиран за пол, възраст и изходен DAPSA скор, 
b Показателя е изследван в серум 
c Показателя е изследван в синовиалната течност

 
От изследваните възможни предиктори за оценка на DAPSA скоровата оценка 

в края на изследването, оценено при болни лекувани с конвенционална терапия, 
единствено продължителността на псориазиса се оказва статистически значим 
(p<0.001), всички изследвани показатели (MMP-3 в синовиална течност, MPO 
синовиална течност, Катепсин G синовиална течност, GM-CSF синовиална течност, 
GM-CSF в серум, anti LL37 синовиална течност, TNF-alfa в синовиална течност, IL-
17 в синовиална течност, IL-23 в синовиална течност, както и серумните TNF-alfa, 
IL-17, IL-23) са статистически значими p<0.05 (Табл. 28). 
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Табл. 28. Предиктивна възможност за оценка на DAPSA в края на изследването на 86 
пациента с ПсА, лекувани с bDMARD 

Предиктор 
B регресионен 
коефициент 

SE 95 % CI p 

Продължителност на псориазисаа 0,71 0,05 0,43; 1,56 < ,001
СУЕаb 4,137 0,03 1,542;7,202 0,031 
CRPаb 4,305 0,04 1,55;6,520 0,012 
Пик, киселинааb 2,330 0,01 1,06;3,783 0,011 
MMP-3 ac 1,378 0,03 0,542;3,412 0,026 
MPO ac 2,682 0,83 1,312;4,561 0,016 
Катепсин G ac 2,123 0,35 1,44;3,81 0,03
GM-CSF ac 1,394 0,82 0,496;4,412 0,012 
GM-CSFаb 1,137 0,74 1,542;3,72 0,034 
anti LL37 ac 4,305 0,46 2,55; 7,01 0,013 
TNF-alfa ac 2,330 0,34 1,06;3,78 0,016 
IL-17 ac 1,378 0,88 0,542;2,412 0,007 
IL-23 ac 2,682 0,04 1,312;4,561 0,008 
a Коригиран за пол, възраст и изходен DAPSA скор, b Показателя е изследван в серум 
c Показателя е изследван в синовиалната течност

 

Предиктивна възможност за оценка на PASDAS в края на изследването на 70 
пациента с ПсА, лекувани с сDMARD и 86 пациента, лекувани с в сDMARD са 
представени на таблица 29 и на таблица 30.  

 
Табл. 29. Предиктивна възможност за оценка на PASDAS в края на изследването на 70 
пациента с ПсА, лекувани с сDMARD. 

Предиктор 
B регресионен 
коефициент 

SE 95 % CI p 

Продължителност на псориазисаа 2,01 0,01 1,02; 5,03 0,004
СУЕаb 8,88 0,01 6,01; 10,01 0,009 
CRPаb 5,01 0,01 3,01; 36,02 0,004
Пик, киселинааb 1,44 0,01 1,002; 3,002 0,015
MMP-3 ac 3,002 0,004 2,001; 5,007 0,006
MPO ac 3,38 0,11 1,16; 4,59 0,01
Катепсин G ac 2,36 0,11 1,14; 3,58 0,01 
GM-CSF ac 1,41 0,11 1,19; 3,62 0,01
GM-CSFаb 1,36 0,54 1,70; 2,44 0,050
anti LL37 ac 3,05 0,06 2,07; 4,17 0,003 
TNF-alfa ac 4,08 0,05 2,01; 5,16 0,010
IL-17 ac 3,05 0,14 1,33; 4,23 0,002
IL-23 ac 3,01 0,02 2,03; 5,02 0,004 
a Коригиран за пол, възраст и изходен PASDAS скор, b Показателя е изследван в серум 
c Показателя е изследван в синовиалната течност 

 

От изследваните възможни предиктори за оценка на PASDAS скоровата оценка 
в края на изследването, оценено при болни лекувани с конвенционална терапия 
всички изследвани показатели (MMP-3 в синовиална течност, MPO синовиална 
течност, Катепсин G синовиална течност, GM-CSF синовиална течност, GM-CSF в 
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серум, anti LL37 синовиална течност, TNF-alfa в синовиална течност, IL-17 в 
синовиална течност, IL-23 в синовиална течност, както и серумните TNF-alfa, IL-17, 
IL-23) са статистически значими p<0,05. 

 
Табл. 30. Предиктивна възможност за оценка на PASDAS в края на изследването на 86 
пациента с ПсА, лекувани с вDMARD. 

Предиктор 
B регресионен 
коефициент 

SE 95 % CI p 

Продължителност на псориазисаа 3,01 0,01 1,02; 5,03 0,004
СУЕаb 1,819 0,343 1,209;2,671 0,009
CRPаb 3,246 0,316 3,329; 4,221 0,004
Пик, киселинааb 4,018 0,357 2,678;7,981 0,015
MMP-3 ac 2,633 0,393 1,896;3,866 0,006
MPO ac 1,819 0,343 1,456;2,795 0,01
Катепсин G ac 2,246 0,316 1,867; 3,927 0,01
GM-CSF ac 2,018 0,357 1,87;3,96 0,01 
GM-CSFаb 1,147 0,12 0,986;2,229 0,050
anti LL37 ac 5,085 0,003 3,716; 7,221 0,03
TNF-alfa ac 3,740 0,321 2,651;3,71 0,010
IL-17 ac 2,436 0,189 1,452;3,786 0,001
IL-23 ac 3,147 0,562 2,871;4,901 0,05
a Коригиран за пол, възраст и изходен PASDAS скор, b Показателя е изследван в серум 
c Показателя е изследван в синовиалната течност

 
Предиктивна възможност за оценка на  mCPDAI в края на изследването на 70 

пациента с ПсА, лекувани с сDMARD и 86 пациента, лекувани с в сDMARD са 
представени на таблица 31 и на таблица 32.  

 
Табл. 31. Предикативна възможност за оценка на mCPDAI в края на изследването на 70 
пациента с ПсА, лекувани с сDMARD. 

Предиктор B регресионен 
коефициент 

SE 95 % CI p 

Продължителност на псориазисаа 1,02 0,01 1,04; 2,02 0,007
СУЕаb 2,002 0,005 1,008; 3,01 0,003
CRPаb 4,004 0,005 2,01; 5,006 0,003
Пик. киселинааb 3,49 0,001 1,001; 5,002 0,001
MMP-3 ac 1,002 0,004 1,001; 1,005 0,05
MPO ac 1,38 0,11 1,16;1,59 0,039
Катепсин G ac 1,22 0,09 1,03; 1,40 0,025
GM-CSF ac 1,23 0,09 1,04; 1,41 0,016
GM-CSFаb 1,34 0,47 1,59; 2,29 0,003
anti LL37 ac 4,10 0,05 2,003; 8,21 0,039
TNF-alfa ac 3,07 0,05 2,03; 6,16 0,025
IL-17 ac 3,06 0,11 2,17; 5,28 0,016
IL-23 ac 5,01 0,01 3,01; 9,03 0,003
a Коригиран за пол, възраст и изходен mCPDAI скор, b Показателя е изследван в серум 
c Показателя е изследван в синовиалната течност 
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От изследваните възможни предиктори за оценка на mCPDAI скоровата оценка 
в края на изследването, оценено при болни лекувани с конвенционална терапия 
всички изследвани показатели (MMP-3 в синовиална течност, MPO синовиална 
течност, Катепсин G синовиална течност, GM-CSF синовиална течност, GM-CSF в 
серум, anti LL37 синовиална течност, TNF-alfa в синовиална течност, IL-17 в 
синовиална течност, IL-23 в синовиална течност, както и серумните TNF-alfa, IL-17, 
IL-23) са статистически значими p<0,05 (Табл. 32). 

 
Табл. 32. Предикативна възможност за оценка на mCPDAI в края на изследването на 86 
пациента с ПсА, лекувани с bDMARD. 

Предиктор 
B регресионен 
коефициент 

SE 95 % CI p 

Продължителност на псориазисаа 3,102 0,01 1,04; 4,76 0,002
СУЕаb 3,045 0,005 1,008; 3,01 0,003
CRPаb 4,024 0,005 2,01; 5,006 0,003
Пик, киселинааb 3,372 0,001 1,001; 4,002 0,001
MMP-3 ac 2,004 0,004 1,001; 3,23 0,05 
MPO ac 2,381 0,12 1,16;3,89 0,039 
Катепсин G ac 3,22 0,061 1,03; 3,22 0,025 
GM-CSF ac 2,23 0,29 1,04; 3,78 0,016 
GM-CSFаb 3,34 0,231 1,59; 5,29 0,003
anti LL37 ac 4,10 0,05 2,046; 5,291 0,039 
TNF-alfa ac 4,07 0,05 2,03; 6,16 0,025 
IL-17 ac 5,06 0,11 3,76; 7,28 0,016 
IL-23 ac 3,01 0,01 2,01; 4,03 0,003 
a Коригиран за пол, възраст и изходен mCPDAI скор, b Показателя е изследван в серум 
c Показателя е изследван в синовиалната течност 
 

За да се определи наличието на определена зависимост в разпределнието на 
включените пациенти се използва клъстърен анализ по метода на Wald. Методът 
успява да разграничи два клъстъра, като в първият попадат 108 пациенти споделящи 
ниски нива на провъзпалителни маркери. Във втория клъстър се разпределят общо 
48 пациента с сигнификатно по-високи нива на CRP, MMP-3, MPO, Катепсин G и др., 
както е посочена на табл. 33. 
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Табл. 33. Клъстърно разпределение на 156 болни с ПсА в зависимост от нивото на 
изследвани показатели в серум и синовиална течност. 

Показатели N Клъстър 1 Клъстър 2 
 (N=108) (N=48) 

Възраст 156 45,0 /51,0 67,0 45,0 /50,5 67,0 P=0,76
Продължителност на псориазиса 156 14,0/ 17,0 24,0 14,0 /17,5 22,0 P=0,90
СУЕ 156 21,8 /33,0 54,0 31,0 /48,0 66,6 P=0,03 
CRP 156 19,0 /43,5 54,0 34,0 /51,0 56,0 P=0,03
Пик, киселина 156 267,0 /409,0 461,0 390,0 /461,0 489,0 P=0,10
MMP-3 синовиална течност 156 9,7/ 19,4 55,2 19,4 /46,4 66,6 P=0,04 
MPO синовиална течност 156 0,0 /0,1 0,3 0,3 /2,0 3,0 P<0,01
Катепсин G синовиална течност 156 0,0 /0,0 0,0 0,0/ 2,0 2,6 P<0,01
GM-CSF синовиалната течност 156 0,7/ 1,5 2,4 1,3 /3,0 3,0 P<0,01
GM- CSF серум 156 0,1/ 0,1 0,2 0,2 /0,4 0,9 P<0,01
Anti LL37 синовиална течност 156 0,0 /0,1 0,6 2,0/ 3,5 5,0 P<0,01 
Anti LL37 серум 156 0,5 /0,1 0,6 2,9/ 3,1 5,0 P<0,01
TNF алфа синовиална течност 156 0,8/ 1,0 3,8 0,8 /3,8 8,8 P<0,01
TNF алфа серум 156 0,8/ 1,0 4,1 3,8 /3,8 8,8 P<0,01 
IL17 синовиална течност 156 0,3 /0,9 2,0 0,0/ 0,9 1,0 P=0,27
IL17 серум 156 0,4 /0,9 2,9 2,2/ 0,9 3,1 P<0,01
IL23 синовиална течност 156 2,7 /2,8 5,5 5,0 /15,8 34,9 P<0,01
IL23 серум  156 0,3 /0,9 2,0 0,0/ 0,9 3,2 P<0,01
DAPSA в края на проучването 110 7,2/ 16,0 23,8 11,2 /14,0 19,8 P=0,09 
PASDAS в края на проучването 110 0,9/ 2,0 2,4 2,0 /3,0 3,0 P<0,01
mCPDAI в края на проучването 110 1,5 /2,3 3,0 2,1/ 3,0 3,0 P=0,01
Мъже 156 0,6 /  62/108 0,6  /31,9 48,2 P=0,40 
Лечение с биологична терапия 156 21/ 53,5 64,0 65/ 54,2  89,2 P<0,01
Наличие на кристали 156 4 /1 10,8 33 / 26,1 91,8 P<0,01
 

Пациенти във вторият клъстър имат достоверно по-често наличие на кристали в 
синовиалната течност (33 болни (89,18%) срещу 4 (11,82 %) и са на лечение с 
биологична терапия (65 болни (75,58%) срещу 21(24,42%), като разликата между двата 
клъстера са достоверни по отношение на тези показатели (р<0,01). Пациентите от 
втория клъстер имат достоверно по-високи ниво на ММР-3, МРО, катепсин Г, GM-CSF, 
аnti LL37, TNF-а, IL-217, IL-23 в синовиалната течност. Пациентите от втория клъстер 
имат достоверно по-високи нива на СУЕ, СРП, пикочна киселина в серум на 0 визита, 
както и ниво на аnti LL37, TNF-а, IL-217, IL-23. 
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5. ОБОБЩЕНИЕ 
 
ПсА е заболяване с относително голяма честота в България, наличието на ставни 

и системни прояви и настъпващата инвалидизация на пациентите има съществено 
социално-икономическо значение. За да се избегне ранната инвалидизация на 
болните и инициирането на неподходяща терапия е необходимо да се познават 
колкото може повече аспекти от него. Липсата на ефективни скринингови 
изследвания и биомаркери водят понякога до недоразпознаване на болестта и 
закъсняващо лечение. 

В ревматологичните публикации има недостатъчно данни за характеристиките 
на синовиалната течност на болни от ПсА. Това породи нашия интерес да 
осъществим едно задълбочено изследване на голяма група болни с ПсА, да проучим 
някои молекулни и клетъчни биомаркери, свързани със синовията и синовиалната 
течност и да оценим тяхната корелация с индекси на активност на заболяването чрез 
двугодишно проследяване на пациентите.  Подобреното разбиране на патогенезата 
на ПсА би довело до разработване на ефективни стратегии, насочени към 
специфични цитокини и сигнални пътища, които могат да предотвратят 
прогресирането на заболяването и да подобрят качеството на живот на болните. 

Ранната диагностика на ПсA има значение за намаляване на скоростта на 
прогресия на периферните ставни увреждания. Пациентите, наблюдавани в рамките 
на две години от поставяне на диагнозата, имат по-малко прогресиране на 
увреждането на ставите в сравнение с тези, с по-голяма давност на заболяването при 
първото посещение на клиниката. 

Патогенезата на ПсA започва с активиране на NK-клетки, дендритни клетки, Т-
лимфоцити, полиморфноядрени неутрофили и моноцити/макрофаги от все още 
неизвестен стимул. Следва активиране на адаптивния имунитет, включващ 
активиране на CD8+Т-клетките, Th1CD4+, Th17, Th9 и Th22. Toll-like рецепторите 
TLR-2 и TLR-4, клъстерът на диференциация 40 (CD40), никотинамид аденин 
динуклеотид фосфат оксидаза (NOX)-2 и кателицидин LL-37 с повишена експресия 
върху имунните клетки. След разпознаване на сигнали за активиране, дендритни 
клетки освобождават антимикробни пептиди, хемокини и цитокини, което води до 
диференциация на наивните Т клетки в Th1 и Th17 лимфоцити и до намаляване на Т 
регулаторни (Treg) клетки.   

Ненормалното активиране на оста IL-23/Th17 е доминиращата патология при 
ПсA. IL-23 регулира Th17 клетките чрез индуциране на сигнални пътища за тирозин 
киназа 2, Janus киназа 2 и сигналния преобразувател и активатор на транскрипция 3 
(STAT3), които заедно стимулират производството на IL-17, IL-21, IL-22, G-CSF и 
TNF-α, като по този начин благоприятстват възпалението на тъканите. Освен IL-23, 
диференциацията на наивните Т клетки в Th17 клетки се стимулира от IL-1β, IL-6 и 
от трансформиращия растежен фактор β (TGF-β). IL-17 е необходим, но 
недостатъчен стимул, за да се развие ПсA, а участието на IL-23 като медиатор в 
активирането на Th17 клетките е безспорно. 

При болни с ПсA, освен IL-23/IL-17 цитокиновата ос, TNF-α е важен ефекторен 
цитокин за активиране на полинуклеари и мононуклеарни клетки, стимулиране на 
остеокластите, както и производство на провъзпалителни цитокини, водещи до 
синовит, неоангиогенеза, костна резорбция и разрушаване на хрущяла. 
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При ПсA възпалителният процес засяга синовиума, сухожилията, ентезите, 
бурсите, хрущялите и костите. Приема се, че началното място на възпалителния 
процес са ентезиите, откъдето възпалението се разпространява в други 
периартикуларни и ставни структури и това води до развитие на синовит, дактилит, 
спондилит, остеит. Обикновено ентезата няма кръвоносни съдове, но при ПсА 
настъпва ентезит с васкуларизация. Неутрофилите усилват възпалението, 
освобождавайки протеази, металопротеинази и реактивни кислородни раздикали. 
PGE2 също така насърчава производството на IL-17 от Т-клетки. Променената ентеза 
съдържа специфична имунна микросреда, която може да се активира от механичен 
стрес и микробни фактори.  

Ентезални резидентни макрофаги, NK-клетки и Т-клетки, се активират от IL-23, 
произведен от дендритни клетки. Резидентните γd Т клетки и тип 3 вродени 
лимфоидни клетки (ILC) освобождават цитокини – TNF-а и IL-17, които увеличават 
инфилтрацията на полинуклеарите. В костта на болни от ПсА се установява оток на 
костния мозък и клетъчна инфилтрация от Т-клетки (CD4+, CD8+) и CD68+ 
макрофаги, както и пролифериращи фибробласти. 

Основните патологични събития при ПсА се наблюдават в ентезите (ентезит), 
синовиaлната мембрана (синовит), костни, хрущялните структури (остеит) и кожа. 
Според Eder L. и съавтори прогресия на възпалението започва от извънставните 
структури т.е. ентезит на екстензорно сухожилие и възпаление на костта, се 
разпростират до вътреставно възпаление, приемайки формата на синовит. 

Целта на нашата разработка беше да проучим първоначално наличието на 
кристали в синовиалната течност на болни с ПсА. Първоначално идентифицирахме 
156 болни с ПсА, ниво на DAPSA>14 и хидропс на става (най-често колянна става). 
На същите пациенти от ревматолог-специалист беше направена артроцентеза. 
Същите пациенти бяха проследени най-малко 24 месеца, като те бяха преглеждани и 
изследвани поне през 6 месеца, като не на всеки 6 месеца се явяваха всички пациенти. 
Резултатите на болните с ПсА сравнихме с резултатите на болни с активирана 
ганартроза, а серумните проби със серумни проби на здрави лица. Ние установихме, 
че болните с ПсА и контролната група лица не се различаваха значимо по своя индекс 
на телесна маса (29,93 ± 3,88 и 27,48 ± 4,53; t(204) = 1,81; р = 0,072). Най-много 
пациенти с ПсА са във възрастовата група 30-50 години (43,7%), а най-малко са 
пациентите във възрастова група до 30 години (1.9%), които имат хидропс и търсят 
специализирана ревматологична помощ.  

Началото на ПсА започва с полиартикуларно засягане при 38 болни (24,4%), 
олигоартикуларно – при 83 болни (53,2%) и с водещо аксиларно засягане (включващо 
и ангажиране на сакроилиачните стави) при 35 болни (22,4%), подобно на 
съобщенията и от други автори. При 134 (85,89%) от болните ставното засягане е 
настъпило след диагностициран кожен псориазис, 19 (12,17%) болни приемат, че 
ставното и кожното засягане са започнали едновременно, а 3 (1,92%) считат, че 
ставното засягане се е появило до 5 години преди поява на кожен обрив, като 
разликите между първата и втората група, както и между първата и третата група са 
сигнификаннтни (t(155)=3,98, р<0,01, t(155)=5,04, р=0,01). 138 (88,46%) пациента 
имат наличие на кожен псориазис по време на започване на настоящото 
наблюдението. Подобни находки са съобщение и от изследователи, занимаваща се с 
ПсА. 
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Нокътно засягане се установява при 99 (63,5%), липса на нокътно засягане има 
при 57 (36,5%) болни, като разликата между двете групи е сигнификатна  
(t (155)=5,49; р=0,01), което подкрепя тезата за въвличане на ноктите в повече от 60% 
от болните с ПсА и е белег на активност на заболяването. Наличие на дактилит се 
установява при 48 (30,8%) от болните, липса на дактилит има при 108 (69,2%) болни, 
като разликата между двете групи е сигнификатна (t (155)=4,18; р=0.01).  Наличие на 
ентезит се установява при 123 (78,8%) от болните, липса на ентезит има при 33 
(21,2%) болни, като разликата между двете групи е сигнификатна (t (155)=6,01; 
р=0,001). Наличие на спондилит се установява при 121 (77,6%) от болните, липса на 
аксиално засягане има при 35 (22,4%) болни, като разликата между двете групи е 
сигнификатна (t (155)=5,39; р=0,001). 105 (67,3%) от болните са съобщили за наличие 
на придружаващи заболявания, като 114 (73,1%) от болните имат артериална 
хипертония, 125 (80,1%) от болните имат захарен диабет тип ІІ или нарушен 
глюкозен толеранс, 114 (73,1%) от болните имат хиперурекемия, 61 (39,10%) от 
болните имат исхемична болест на сърцето, 99 (63,5%) от болните имат 
дислипидемия, 132 (84,6%) от болните са с обезитас, 24 (15,38%) от болните са 
преживяли инфаркт на миокарда, 7 (4,5%) от болните са имали транзиторна 
исхемична атака. Тези клинични данни при нашите болни не се различават 
съществено от докладваните характеристики на болни от други изследователи. 

Медианата на болката при нашите пациенти, оценена чрез визуалната аналогова 
скала, се равнява на 60.47±1.25mm (обхват: 22-95 mm). Тя корелира слабо с възрастта 
на пациентите и продължителността на оплакванията (Rs=0,183; р=0,049 и Rs=0,241; 
р=0,001, респективно), но не и с индексът на телесна маса р=0,05). Медианата на 
индекса за болестната активност DAPSA при нашите изследвани пациенти се равнява 
на 24,08 (обхват 10-35). Стойностите на DAPSA корелират умерено с възрастта (Rs= 
0,344; р=0,004) и слабо давността на оплакванията (Rs= 0,102; р=0,242) и BMI 
(Rs=0,142; р = 0,067). Въпреки това нивото на болестната активност не се различава 
значимо между групите на пациентите под и над 50 годишна възраст (Mann-Whitney 
U = 1753,5; р = 0,234). Жените и мъжете нямат сигнификантно различни стойности 
на DAPSA – 23,78 (10-35) и 25,99 (11-34), респективно, Mann-Whitney U= 135,5; р = 
0,078. 

Медианата на композитния индекс РASDAI при изследваните пациенти се 
равнява на 4.95 (обхват 4-6). Стойностите на РASDAI корелират умерено с възрастта 
(Rs= 0,466; р=0,003), а с давността на оплакванията съществува голяма корелационна 
връзка (Rs= 0,812; р=0,002). Нивото на болестната активност не се различава значимо 
между групите на пациентите под и над 50 годишна възраст (Mann-Whitney 
U=1325,5; р=0,881). Жените и мъжете имат сигнификантно различни стойности на 
РASDAI –4,85 (4-6) и 5,02 (4-6), респективно, Mann-Whitney U= 1478,3; р = 0,025. 

Медианата на композитния индекс mСРDAI при изследваните пациенти се 
равнява на 8,97 (обхват 1-14). Стойностите на mСРDAI корелират с възрастта 
умерено (Rs= 0,499; р=0,004), силно с давността на оплакванията (Rs= 0,869; р=0,002) 
и слабо с БМИ (Rs=0,196; р = 0,071). Нивото на mСРDAI не се различава значимо 
между групите на пациентите под и над 50 годишна възраст (Mann-Whitney 
U=1449.1; р = 0,792). Жените и мъжете имаха сигнификантно различни стойности на 
mСРDAI – 9.12 (1-14) и 8.87 (1-14), респективно, Mann-Whitney U= 1562.9; р = 0,038. 

Медианата на оценката на свързаното със здравето качество на живот с HAQ-
DI е 2,11±0,19 (обхват 1,03-2,59). Стойностите на HAQ-DI корелират слабо с 
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възрастта (Rs = 0,257; р = 0,003) и слабо с давността на болката (Rs = 0,102; р = 0,242) 
и БМИ (Rs = 0,158; р = 0,070). HAQ-DI не се различава значимо между групите на 
пациентите под и над 50 годишна възраст (Mann-Whitney U= 1751,2; р= 0,241). 
Жените и мъжете имат сигнификантно различни стойности на HAQ-DI, респективно 
2,73±0,1 и 1,96±0,1 (обхват 1,03-2,59), Mann-Whitney U = 742,5; р= 0,001. 

Сравнихме стойностите на DAPSA, РASDAI, mСРDAI и HAQ-DI в 
литературните източници при болни с ПсА и установихме, че нашите резултати не 
се различават съществено от съобщените. 

Изследването на 156 пациенти с ПсА и хидропс на става чрез поляризационна 
микроскопия доказа наличие на кристали при 37 (23,71%) от тях, липса на кристали 
при 119 (76,62%), като разликата между двете групи е достоверна (t =36,212 (df 155), 
sig (2-tailed)= 0,000, One-Sample Test).  

25 (67,56%) от мъжете имат кристали в синовиалната си течност, 12 (32,43%) от 
жените имат кристали в синовиалната течност, като разликата между двете групи е 
несигнификатна (Pearson Chi-Square=1,274, (df 1), Sig.(2-sided)=0,259, Fisher's Exact 
Test=0,338. 

Най-често наблюдаваните кристали са от мононатриев урат – при 25 (67.58%) 
от всички болни, изследвани от наличие на пирофосфатни кристали – при 8 (21.62%) 
пациенти, липидни капки – при 2 (5,4%) от болните и при 2 (5,4%) болни са 
установени смесени кристали. Според получените резултати, макроскопският вид на 
синовиалната течност при изследваната група пациенти, страдащи от ПсА, най-често 
е бистър и с добър вискозитет и мътен (в 9,61%) или променен вискозитет има при 
14,10% от болните. Това съответства и на проучванията на други автори, които 
намират, че синовиалната течност е мътна при наличие на микробиологичен 
причинител или голямо количество левкоцити. 

Изследването на 156 пациенти с ПсА и хидропс на става чрез поляризационна 
микроскопия доказа наличие на кристали при 37 (23,71%) от тях, липса на кристали 
при 119 (76,62%), като разликата между двете групи е достоверна (t =36,212 (df 155), 
sig=0,000. Тези резултати противоречат на резултати на някои автори като Oliviero и 
съавтори, които доказват, че кристалите МНУ в синовиалната течност на болни с 
ПсА се установява в 3,34% и Galozzi и съавтори, които доказват, кристалите МНУ в 
синовиалната течност на болни с ПсА в 9,53%. Нашите резултати ни се струват 
повече вероятни, тъй Noriko Tsuruta и сътрудници, 2017 година, доказват, че 
хиперурикемията при болни с ПсА е независим рисков фактор за ПсA с коефициенти 
на вероятност 4,18 (р < 0,01). Според Tsuruta и съавтори хиперурикемията може да 
увеличи кристализацията на пикочна киселина в и около ставите, като по този начин 
индуцира ПсA при псориатични субекти. 

Най-често наблюдаваните от нас кристали в синовиалната течност на болни от 
ПсА са от мононатриев урат (67,58%), следвани от наличие на пирофосфатни 
кристали (21,62%), липидни капки (5,4%), а при 2 (5,4%) болни са установени 
смесени кристали. Тези данни противоречат на данните на Oliviero и съавтори, които 
установят, че кристалите от калциев пирофосфат се среща по-често при болните с 
ПсА, отколкота кристалите от МНУ. За разлика от нашите резултати, при които 
установихме двама пациента с наличие на два вида кристали, повечето автори са 
единодушни, че в синовиалната течност на болен от ПсА има наличие на само един 
тип кристал.  
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Наличието на кристали в пикочната киселина корелира с всички скали и 
индекси за болестна активност – VAS за болка, DAPSA, PASDAI, mCPDAI и HAQ-
DI, според проведениете анализи на Kendall's tau_b и Spearman's rho (р<0,01) по време 
на първата визита (преди започване на лечение с ТНФ-а-блокери) при нашите 
пациенти. Подобни резултати не намерихме в наличната ни литература.  

Проследихме всички пациенти, които са имали кристали на 0 визита. От тях 25 
(67,56%) са започнали лечение с анти-ТНФ-а блокер, а 12 (32,44%) са останали на 
конвенционална терапия, като разликата между двете групи е сигнификатнта 
(U=2,18, p<0,05). Следващите месеци тази тенденция се запазва, като разликите 
между групите не е сигнификатна поради малкия брой пациенти. При част от 
пациентите (най-много 5 пациента на визита 3 на 18 месец) изследването на 
синовиалната течност е потвърдило установявените кристали на 0 визита.  

Изследвахме серумното ниво и нивото в синовиалната течност на биомаркерите 
ММР3, МРО, Cathepsin G (поради техния деструктивен ефект върху ставите и част 
от вродения имунитет), GM-CSF, LL-37 (като част от продукти на активирани 
неутрофили, дендритни клетки, синовиоцити) и TNF-a, IL-17 и IL-23 (като част от 
придобития имунитет и активиран при ПсА) при 156 болни от ПсА. 

При направени от нас изследвания между концентрациите на ММР3, МРО, 
Cathepsin G, установени в синовиалната течност и циркулиращите им нива в серума 
от една страна и клиничните параметри, включително самооценката на пациентите 
за болка (VAS), качеството на живот (HAQ-DI), тежестта на заболяването (DAPSA, 
PASDAI, mCPDAI) от друга, се установиха сигнификантни връзки за всички 
показатели.  

Ние наблюдавахме статически значима разлика в нивата на ММР3, МРО, 
Cathepsin G в синовиалната течност спрямо стойността на болните с активирана 
гонартроза и контролните лица (U=604,81; p = 0,703, U=723,44; p = 0,021).  

Между концентрациите на LL-37-антителата и GM-CSF, установени в 
синовиалната течност и циркулиращите им нива в серума от една страна и 
клиничните параметри, включително самооценката на пациентите за болка (VAS), 
качеството на живот (HAQ-DI), тежестта на заболяването (DAPSA, PASDAI, 
mCPDAI) се установи сигнификантна връзка за всички показатели (р=0,01). 
Пациентите с ПсА и налични кристали в синовиалната течност имаха сигнификантно 
по-високи нива на серумните LL-37-антителата спрямо пациенти без кристали 
(4,06±1,57 vs. 4,13±1.29 ng/ml; U=612; р<0,003). Пациентите с ПсА и налични 
кристали в синовиалната течност имаха сигнификантно по-високи нива на серумните 
GM-CSF спрямо пациенти без кристали (2,36±0,16 vs. 1,51±0,09 ng/ml; U =588; р < 
0,002). 

Ние установихме, че между концентрацията на TNF-a, IL-17 и IL-23 в 
синовиалната течност и концентрациите на циркулиращите TNF-a, IL-17 и IL-23 в 
серума на болните с ПсА се установи голяма сигнификантна връзка(Rs=0,862; р= 
0,001).  

Между концентрациите на TNF-a, IL-17 и IL-23, установени в синовиалната 
течност и циркулиращите им нива в серума от една страна и клиничните параметри, 
включително самооценката на пациентите за болка (VAS), качеството на живот 
(HAQ-DI), тежестта на заболяването (DAPSA, PASDAI, mCPDAI) от друга, се 
установи умерена сигнификантна връзка за всички показатели (р= 0,01).  
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Рengas и съавтори провеждат проучване на 53 пациенти, които като юноши са 
претърпели открита тотална менисцектомия и са оценили два потенциални 
синовиални и серумни биомаркери, един от които е MMP-3. Авторите изследват 
нивата на MMP3 в синовиалната течност и периферния серум чрез ELISA и 
установят, че години след менискектомия синовиалните нива на MMP-3 остават 
повишени (p = 0,0132), в сравнение с контролите. Рengas и съавтори установяват, че 
нивата на серумен MMP-3 корелират само с нивата на MMP-3 в синовиалната течност 
на боледуващото коляно, а не и с неболедуващото (p = 0,0252, r = 0,7706 спрямо p = 
0,0764, r = 0,6576). Многофакторният регресионен анализ, оценяващ качеството на 
живот на пациента въз основа на този биомаркер, разкрива перфектен резултат с 
R2=0,9998 и р= 0,0087. Според авторите серумните нива на MMP-3 могат да се 
използват като потенциален биомаркер за заболяването на коляното и това да се 
използва  като прост кръвен тест, което потвърдихме и ние чрез получените 
резултати. 

Според Bartosińska J. И съавтори, провъзпалителните цитокини, секретирани в 
хода на ПсА, стимулират хондроцитите да произвеждат разрушителни протеази, 
което води до загуба на протеогликани, увреждане на колагеновите снопове със 
съпътстващо освобождаване на хрущялен олигомерен матричен протеин.  

J. Belasco и N. Wei приемат, че разрушаването на хрущяла в ПсA е свързано с 
увеличено ниво на TNF-α и последващо повишено производство на матрични 
металопротеинази от макрофаги. 

Според Ma и съавтори интерпретацията на биомаркери от синовиалната течност 
е трудна, а според Weston и сътрудници анализът на синовиалната течност прави по-
вероятна правилната диагноза. 

Синовиалната течност е динамичен резервоар за протеини, произхождащи от 
синовиалната мембрана, хрущялната тъкан и плазмата и следователно отразява 
патофизиологичните състояния, пораждащи ПсА. Cretu и съавтори събират проби от 
10 болни с ПсA и 10 контролни лица с ранен остеоартрит и установяват 137 протеина 
в СТ на болни с ПсA, за разлика от контролната група. Появата им се дължи на остра 
възпалителна реакция, гранулоцитна адхезия, диапедеза на азотен оксид и реактивни 
кислородни молекули от макрофагите. С помощта на спектрометричен анализ 
количествено са определени веществата, които са в по-високо количество в СТ на 
болни с ПсА – оrosomucoid 1, Cathepsin G, Profilin 1, Histone 4, Histone 2A type I A, 
Brain acid soluble protein 1, 22 kDa interstitial collagenase, Leukocyte elastase inhibitor, 
Myeloperoxidase, Plastin 2, Galectin-3-binding protein, C4b-binding protein, СРП, Protein 
S100A9, Stromelysin 1, Neutrophil alpha defensin 1, CD5-like protein, Leucine-rich alpha-
2-glycoprotein 1, Complement Factor. 

Търсенето на биомаркери в ПсA е важно и все още слабо развита област на 
изследване. Процесът на разработване на биомаркерите е дълъг, често неуспешен, а 
често срещана причина за неуспехи е лошият дизайн на изследването. Понастоящем 
няма валидирани биомаркери, които да прогнозират прогресията на ПсA или 
прогностичен отговор на наличните терапии.  

Daniela Cretu и съавтори проучват маркери с висок приоритет (Mac-2-свързващ 
протеин), CD5-подобен протеин, миелопероксидаза и интегрин β5, ММР3 и ниво на 
СРП. Авторите установят, че в сравнение с контролите, CD5L, ITGβ5, M2BP, MPO, 
MMP-3 и СРП нивото са свързани с ПсA, докато CD5L, M2BP и MPO са свързани 
само с псориазис. Авторите заключават, че CD5L, ITGβ5, M2BP, MPO, MMP-3 и CRP 
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нивото са маркери за ПсA. Комбинацията от ITGβ5, M2BP и CRP отличава ПсA от 
псориазис, подобно на нашите резултати. 

Deepak R Jadon и съавтори идентифицират четири кандидати за биомаркери за 
болни с ПсА (dickkopf-1, Dkk-1, M-CSF, ММР3 и остеопротегерин). Поради лесната 
си достъпност, циркулиращите биомаркери, получени от периферна кръв, са 
оптимални показатели за активност на заболяването. Повишени нива на 
неспецифични възпалителни маркери, включително хаптоглобин, CRP и Р-селектин 
и провъзпалителни цитокини, като IL-8, IL-12, IFN-γ. Увреждането на ставите се 
осъществява от синовиални фибробластоидни клетки, които разграждат хрущяла 
чрез освобождаването на металопротеинази и остеокласти, които директно 
резорбират костта. Миелоидните клетки се диференцират в остеокласти в 
присъствието на M-CSF и RANKL.  

Altobelli и сътрудници анализират статии за идентифициране на маркери от 
изследване на серум и СТ при болни с ПсА и РА. Авторите установяват, по-високи 
нива на TNF-α при пациенти с ранен ПсA, отколкото при тези с остеоартрит (p<0,05) 
и по-високи нива на IL-17 в СТ от пациенти с ПсA, отколкото пациенти с РA (p=0,04) 
и значителна разлика в серумните нива между пациенти с ПсA и здрави контроли 
(p=0,013). Според Altobelli и сътрудници, тези констатации се нуждаят от 
потвърждение при по-голям брой болни, а прогностична стойност на изследването 
на синовиалната течност и/или серумните биомаркери в СТ изисква проспективно 
проучване. 

Fiocco и сътрудници оценяват синовиалната течност във връзка с индексите на 
активността на ПсА, за да се оцени отговорът на интраартикуларно аплициране на 
TNF-α блокери при тези болни. Авторите оценяват системни и локални индекси на 
активността на заболяването (оценка на активността на заболяването (DAS)); 
артикуларният индекс на Ritchie (mRAI), СУЕ и С-реактивният протеин, Томпсън 
артикуларен (THOMP) индекс и др. 

Fiocco и сътрудници, 2012 г, проучват биомаркери-кандидати за ПсА. 
Изследователите заключават, че регресията на синовиалния излив е надежден 
индикатор за отговора с TNF-α блокери при пациенти с ПсA, тъй като се потвърждава 
от корелацията между маркерите за активността на заболяването, изследвани в 
синовиалната течност. 

В идеалния случай, откриването на биомаркери трябва да се извърши чрез 
леснодостъпен биологичен материал (серум, плазма, синовиална течност), които 
могат да бъдат получени, като се използват стандартни оперативни процедури, които 
съответстват на използваните в клиничната практика. Макар и в контекста на 
ревматологията, синовиалната течност и синовиалната тъкан представляват 
привлекателни проби за изследване за нови биомаркери (тъй като са взети от мястото 
на заболяването), но те не са рутинно взети проби в клиничната практика.  

Не е изненадващо, че предвид важните и незадоволени клинични нужди, 
нараства интереса към разработване на допълнителни, лесно достъпни биомаркери. 
В ревматологията продължава да се търси протеинов биомаркер, който да позволяват 
прецизно и персонализирано управление на пациентите с ПсА. Изследването на 
ензими, колонистимулиращи фактори и цитокини са част от научното търсене за 
идеален биомаркер и надежда, че такъв може да бъде намерен. 

Като част от дисертационния труд ние проучихме различни елементи на 
комплементарната система (като част от вродения имунитет на пациентите с ПсА) и 
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установихме, че средните стойности на С3, С3а, С5, С5а, С9 са сигнификатно по-
високи в серума на болни с ПсА и хидропс, в сравнение със стойностите им в 
синовиалната течност. Провеждането на One-Sample T-test доказа, че С3 фракцията 
на комплемента е в най-високо ниво в серума на болни с ПсА преди започване на 
лечение с ТНФ-а блокери (141,72±3,19 ng/ml), което е достоверно по-високо от 
стойността на показателя в синовиалната течност (30,72±2,19 ng/ml), като t=16,445 
(df 54), Sig. (2-tailed)=,000, последвано от нивото на С3 в серума на болни с 
активирана гонартроза t=9,87 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на показателя в 
синовиалната течност на болни с активирана гонартроза t=12,456 (df 84), Sig. (2-
tailed)=,000 и резултата на серумната проба на здравите контроли t=14,221 (df 66), 
Sig. (2-tailed)=,000.  

С3а фракцията на комплемента е в най-високо ниво в серума на болни с ПсА 
преди започване на лечение с ТНФ-а блокери (42,97±4,67), което е достоверно по-
високо от стойността на показателя в синовиалната течност (12,97±2,13 ng/ml), като 
t=9,113 (df 54), Sig. (2-tailed)=,000, последвано от нивото на С3а в серума на болни с 
активирана гонартроза t=8,56 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на показателя в 
синовиалната течност на болни с активирана гонартроза t=5,94 (df 84), Sig. (2-
tailed)=,000 и резултата на серумната проба на здравите контроли t=11,523 (df 66), 
Sig. (2-tailed)=,000. 

С5 фракцията на комплемента е в най-високо ниво в серума на болни с ПсА 
преди започване на лечение с ТНФ-а блокери (109±4,67 µg/ml), което е достоверно 
по-високо от стойността на показателя в синовиалната течност (22,16±3,022 µg/ml), 
като t=10,554 (df 54), Sig. (2-tailed)=,000, последвано от нивото на С5 в серума на 
болни с активирана гонартроза t=10,62 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на 
показателя в синовиалната течност на болни с активирана гонартроза t=9,44 (df 84), 
Sig. (2-tailed)=,000 и резултата на серумната проба на здравите контроли t=11.133 (df 
66), Sig. (2-tailed)=,000. 

С5а фракцията на комплемента е в най-високо ниво в серума на болни с ПсА 
преди започване на лечение с ТНФ-а блокери (109,11±5,92 ng/ml), което е достоверно 
по-високо от стойността на показателя в синовиалната течност (9,41±2,16 ng/ml), 
като t=13,118 (df 54), Sig. (2-tailed)=,000, последвано от нивото на С5а в серума на 
болни с активирана гонартроза t=12,89 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на 
показателя в синовиалната течност на болни с активирана гонартроза t=8,54 (df 84), 
Sig. (2-tailed)=,000 и резултата на серумната проба на здравите контроли t=7,65 (df 
66), Sig. (2-tailed)=,000. 

С9 фракцията на комплемента е в най-високо ниво в серума на болни с ПсА 
преди започване на лечение с ТНФ-а блокери (141,30±1,29 ng/ml), което е достоверно 
по-високо от стойността на показателя в синовиалната течност (9,922±1,495 ng/ml), 
като t=11,76 (df 54), Sig. (2-tailed)=,000, последвано от нивото на С9 в серума на болни 
с активирана гонартроза t=11,45 (df 84), Sig. (2-tailed)=,000, стойността на показателя 
в синовиалната течност на болни с активирана гонартроза t=9,23 (df 84), Sig. (2-
tailed)=,000 и резултата на серумната проба на здравите контроли t=8,33 (df 66), Sig. 
(2-tailed)=,000.  

Нашите данни показват повишено ниво на С3, С5, С9-фракции на комплемента. 
Така нашите данни съвпадат с тези на Eleonora Ballanti и съавтори, които също са 
открили повишени нива, но не са ги сравнили с нивата на им в кръвния серум.   
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Ние не установихме литературни източници, които да коментират нивата на С3а 
С5а, С9 в синовиалната течност и серума на болни с ПсА. Lars Hornum и съавтори 
проучват активирането на комплемента и дакозват, че той корелира с активността на 
РА. Lars Hornum и съавтори доказват, че C5aR + клетки са открити при повечето 
болни с РА, при всички с ПсА, но не и при невъзпалителна контролна синовия. C5aR 
+ клетките са предимно неутрофили и макрофаги. Lars Hornum и съавтори доказват, 
че C5aR + макрофагите са открити главно в лимфоидни агрегати в близък контакт с 
Т клетки. Нивата на C5a са били повишени при болни с ПсА, подобно на нашите 
резултати. Тези данни потвърждават, че оста C5a-C5aR може да стимулира 
инфилтрацията на възпалителни клетки в синовиалната течност и синовиума при 
болни с ПсА, както и блокирането на активирането на различни фракции на 
комплемента може да бъде обещаваща цел за лечение на ПсА. 

Ние установихме, че стойностите на С3а, С5а, С9-фракциите на комплемента в 
синовиалната течност при наличие на кристали, са достоверно по-ниски в сравнение 
със стойностите им в синовиалната течност на болни без кристали, което най-
вероятно е свързано с консумирането им в хода на локалния процес в ставите. 
Подобни резултати не се обсъждат в литературата. 

 Кератиноцитите са способни да произвеждат няколко комплементарни 
протеини, включително С3 и С4-фракциите на комплемента, чийто синтез се 
регулира и усилва чрез IL-1α, IFN-y и TNF-a. Те могат да синтезират разтворими 
регулатори на комплемента като комплементни рецептори CR1, cC1qR, C5aR1 и CR2 
и клетъчно-свързани комплементарни регулаторни протеини. Кератиноцити и 
меланоцити експресират клетъчно-свързан комплемент регулаторни протеини DAF, 
MCP и CD59, което прави тези клетки по-малко уязвими за автоложна атака на 
комплемента.  

Дермалните дендритните клетки произвеждат по-голямата част от 
компонентите на комплемента. Разтворими и клетъчно-свързани комплементарни 
ефекторни молекули могат да се свържат с рецептори върху клетъчната им мембрана. 
Доказано е, че функционалното развитие на дермалните дендритни клетки зависи от 
производството и активирането на системата на комплемента. Т-клетъчната 
диференциация също може индиректно да бъде определена от нивото на 
анафилатоксини СЗа и С5а.  

Съществуват няколко хипотези, които могат да обяснят активирането на 
комплемента и генерирането на С5а в псориатичните лезии. Първата акцентира 
върху наличието на авто-антитела срещу въглехидратни антигени в роговия слой и 
последващо отлагане на IgG, C3b и/или C4b, което иницира класически път на 
активиране на комплемента. Според втората хипотеза серинови протеинази, 
присъстващи в роговия слой разцепват C5 и така се активира алтернативния път за 
активация на комплемента. Според третата хипотеза, микроорганизми, които 
колонизират кожата и водят до обостряне на кожния обрив, директно активират 
системата на комплемента. Като се има предвид, че почти 1/3 от болните с псориазис 
развиват ПсА, вероятно и тези фактори да действат при двете заболявания. 

Предполага се системата на комплемента да играе основна роля в патогенезата 
на РA, където е установено, че продуктите за активиране на комплемента се 
увеличават в синовиалната течност до по-високи нива, отколкото в съответстващата 
плазма. Според нашите изследвания, въпреки че ПсА наподобява РА, резултатите за 
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нивата на фракциите на комплемента са по-високи в серума, отколкото в 
синовиалната течност. 

Нивото на C5a в синовиалната течност на болни с ПсА и РА са значително 
повишени спрямо същия показател при болни с активирана остеоартроза, подобно на 
нашите резултати.  

При 5 пациента с ПсА, на които беше направена алопластика на засегната става 
взехме биологиен материал и направихме имунохистохимични проучвания за 
наличие на експресия на CD68+, CD68+, MPO+, LL-37 и МХ1+ маркери. Ние 
установихме в групата на пациентите с ПсА по-високи ниво на CD68+, MPO+, LL-37 
(респективно UCD68+=410,200, p<0,001, UМРО+=351,125, p<0,001, ULL-37 +=228,320, 
p<0,001). 

Според получените резултати нивото на CD88+, което представлява С5а-
рецептор, е досторено по-ниско при болните с ПсА (UCD88+=305,300, p<0,001), като 
медианата е 0, а диапазонът 0-3, докато при пациентите с гонартроза медианата е 1 
при диапазон 0-3. 

Нивото на МХ1+, което представлява антивирусен протеин, синтезиран след 
интерферонова стимулация, е досторено по-ниско при болните с ПсА  
(U МХ1+=64,755, p<0,001), като медианата е 0, а диапазонът 0-3, докато при пациентите 
с гонартроза медианата е 1 при диапазон 0-1. 

Синовитът при ПсА се характеризира с хиперплазия на лигавицата с  увеличен 
брой фибробластоподобни синовиоцити и макрофаги, хиперваскуларност, 
присъствие на хиперемични вили и субсиновиален инфилтрат на Т-клетки, В-клетки, 
неутрофили, мастоцити и моноцити/макрофаги. В синовиума има повишена 
ангиогенеза. Синовиалната мембрана при ПсА се характеризира с хиперплазия, 
субсиновиално инфилтриране с Т-лимфоцити, В-лимфоцити, макрофаги и моноцити, 
завишена експресия на TNF-a, IFN-gamma, IL-1B, IL-2, IL-10, IL-17, IL-18, матриксни 
металпротеинази .  

В синовиума на болни с ПсA има висока експресия на IL-17A и IL-17 рецептори, 
а IL-17A цитокинът участва пряко в остеохондралната деструкция. Серумният IL-17 
остава непроменен при болни с ПсA, броят на клетките, продуциращи IL-17, обаче 
се увеличават. Интересът към клетъчната цитология в увредените от ПсА тъкани е от 
много години. Авторите препоръчват, първо, да се проведе микроскопско изследване 
на синовиалната течност за общ брой левкоцити и идентификация на намиращите се 
там клетки и частици. Частиците включват кристали (МНУ, оксалат, цистин и др.), 
тъканни фрагменти. След това авторите препоръчват да се осъществи микроскопия 
на оцветен центруфугиран препарат от синовиалната течност за идентифициране на 
клетъчните типове. Специфичността, чувствителността и надеждността на тези 
тестове не са широко обсъждани и групата на Freemont е единствената, която е 
докладвала подробно за тях през последните години. 

Ние проучихме 8 биомаркера в синовиалната течност и в серума на болни с ПсА, 
които при първоначалното включване в проучването са имали хидропс на става - 
ММР-3, МРО, катепсин Г, GM-CSF, аnti-LL37, TNF-а, IL-217, IL-23. Разделихме тези 
маркери на маркери, свързани със ставната деструкция (ММР-3, МРО, катепсин Г), 
показатели, свързани с дейността на активирани неутрофили, дендритни клетки, 
фибробласти, синовиоцити като част от вродения имунитет (GM-CSF, LL37) и 
изследване на три цитокина, свързани с патогенезата на ПсА и елемент на 
придобития имунитет (TNF-а, IL-217, IL-23). Всеки един от тези маркери го 
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изследвахме динамично през 6 месеца, като пациентите ги разделихме на две основни 
групи – първа група, лекувани с конвенционални медикаменти (метотрексат, 
лифлуномид, салазопирин) и втора група – лекувани с ТНФ-а блокери. Установихме, 
че средните стойности на изследваните показатели намаляват във времето, като 
сигнификатно по-силно те намаляват при болните на биологична терапия.  

Подобни на нашите резултати са данните на  резултатите на Devy Zisman и 
съавтори, които изследват 56 кръвни проби пациенти с ПсA с активно заболяване, 41 
пациенти с ПсA в ремисия, 33 пациенти с активен РA и 33 здрави индивида. Devy 
Zisman и съавтори доказват, че серумните нива на MMP-3 (p<0,0001) са по-високи 
при пациенти с ПсA с активно заболяване в сравнение с пациенти в ремисия.  

Michał Waszczykowski  и съавтори публикуват през 2020 г резултатите си от 
проучване на цитокини и металопротеинази за развитието на ПсА. Авторите 
приемат, че концентрацията на MMP-3 в синовиалната течност може да бъде  маркер 
при диагностицирането на ПсA (за разлика от остеоартроза), подобно на нашите 
резултати. 

Daniela Cretu и съавтори проучват идентифицирането на разтворими 
биомаркери ПсA. Тези серумни проби от 100 пациенти с ПсA, 100 с псориазис и 100 
здрави контроли. Чрез ЕЛИЗА те изследват MPO и заключават, че MPO и MMP-3 са 
маркери диагноза на ПсA и така тези болни могат да се разграничат от болните с 
гонартроза, което съвпада с нашите резултати.  

G. Cunnane и съавтори проучват експресията на матричната металопротеиназа, 
ММР-1 и цистеиновите протеази и различни катепсини  при  пациенти с ПсА. 
Резултати показват, че ММР-1, катепсин В и L са изразени при всички пациенти с 
ранен и ерозивен артрит, докато нормалната синовия показва само оскъдна 
експресия. Според авторите серумното ниво на катепсин и метолопротеиназа са по-
високи при болните с ПсА и това може да се използва като диагностичен маркер. 

Loredana Frasca и съавтори изследват предполагаемата роля на LL-37 в 
патогенезата на ПсА. Нашите резултати се различават от данните на Loredana Frasca 
и съавтори, тъй като установихме, че нивата на LL-37 в синовиалната течност при 
болни с ПсА, независимо от начина на лечение, са достоверно по-високи през цялото 
проследяване от 24 месеца, в сравнение с болни с остеоартроза или здрави контроли. 

Loredana Frasca и съавтори установяват, че LL-37 в синовиалната течност може 
да представлява маркер на възпалението и активността на заболяването, с което сме 
съгласни и ние. 

Mastroianni et al. изследват плазмената концентрация на TNF-α, IL-6 и други 
цитокини по време на лечение с блокатор на TNF-α при болни с ПсА и установят, че 
серумните нива на TNF-α значително намалели на 12 седмица след началото на 
терапията. Нашите резултати са подобни на тези на Mastroianni et al. и доказват, че 
нивото на TNF-α е най-високо преди започване на лечение на болните с ПсА, после 
достоверно намалява и че това може да се изпозва като диагностичен маркер за 
заболяването.  

Emma Altobelli  и сътрудници изследват в синовиалната течност и/или серумни 
маркери при пациенти с ПсА и други ревматични заболявания чрез създаване на 
електронна програма PRISMA. Авторите установяват по-високи нива на TNF-α при 
пациенти с ранен ПсА, отколкото при тези с остеоартрит (p<0,05); по-високи нива на 
IL-17 в синовиалната течност от пациенти с ПсA, отколкото пациенти с РA (p=0,04) 
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и значителна разлика в серумните нива между пациенти с ПсA и здрави контроли (p= 
0,013).  

Нашите резултати се различават от тези на Talotta и сътрудници и P. Paine и 
сътрудници, тъй като ние установихме, че серумния IL-17 намалява достоверно при 
наблюдението на болните при 24 месечно наблюдение. 

Нивото на IL-23 е достоверно по-високо при болните с ПсА в синовиалната 
течност и в серума, в сравение с болните с гонартроза и здрави контроли. Подобни 
на нашите резултати са данните на Przepiera-Bwdzak и сътрудници, които 
установяват, че серумния IL-23 корелира с болестната активност при 69 болни с ПсА. 

Ние съставихме два клъстера на пациенти – според наличието на кристали в 
синовиалната им течност в началото на наблюдението и лечението им с анти ТНФ-а 
медикаменти. Ние доказахме, че пациентите с ПсА, които имат наличие на кристали 
в синовиалната течност имат по-високи нива на ММР-3, МРО, катепсин Г, GM-CSF, 
аnti-LL37, TNF-а, IL-217, IL-23. 

Търсенето на биомаркери, позволяващи ранно идентифициране на болните с 
тежък, агресивен ПсА и последващо по-ранно лечение и по-добри резултати, 
напоследък повиши интереса към изследването на възпалена синовиална тъкан  при 
тези болни. Синовитът при ПсА е една от характерните промени, имащо 
диагностично значение за заболяванията. Според  Mulherin и съавтори CD68+ 
положителните клетки, които са макрофаги, дендритни клетки и фибробласти се 
натрупват в синовиума на пациенти с артрит и показват разрушителен и 
ремоделиращ потенциал, допринасяйки значително за възпаление и увреждане на 
ставите. Още през 2005 година Haringman и съавтори доказват, че плътността на 
макрофагите при болни с ПсА корелира с активността на заболяването. 

2019 година Alivernini и сътрудници публикуват проучването си за анализиране 
на синовиалната мембрана при болни с ПсА, третирани с различен режим на лечение. 
При влизане в проучването, имонохистохимичния анализ разкрива, че пациентите с 
ПсA са имали по-високи нива на синовиалните CD68+ в сравнение с групата на РА, 
въпреки терапевтичния режим. Независимо от терапевтичната схема, пациентите с 
ПсA показват по-висок резултат и на CD117+ клетки (p=0,0004) в сравнение с 
пациентите с РA. На 6 месец болните, които са имали по-високи нива на CD68+ са 
имали по-лош клиничен отговор. Alivernini и сътрудници заключават, че 
хистологичният анализ на синовиалната тъкан може да помогне за решаване на 
клиничното припокриване между ПсА и РА и предоставя прогностични данни за 
успеха на терапията. 

През 2021 година Sara Fuentelsaz-Romero и съавтори публикуват статия, 
свързана с експресия на GM-CSF и поляризация на макрофаги в ставите на пациенти 
с недиференциран артрит. Проучвайки синовията на болни с артрит и анализирайки 
степенна на активност на макрофагите и дендритните клетки, авторите заключават, 
че това би бил полезен метод за отдиференциране на ПсА от РА и съответно различно 
лечение . 

CD68+пептидът има значение за фагоцитарната активност на тъканните 
макрофаги, участва във вътреклетъчния лизозомен метаболизъм, както и във 
взаимодействията между отделените клетки. Ние установихме, подобно на Alivernini 
и сътрудници, че нивото на CD68+ е увеличено в синовиалната тъкан на болни с ПсА, 
в сравнение със синовиалната тъкан на болни с активирана гонартроза. Като израз на 
активиране на макрофаги, моноцити, фибробласти и дендритни клетки, маркерът 
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CD68+ показва тъканна експресия, по-силно изразена при болни с висока клинична 
активност – DAPSA над 14. 

CD88+ е активиран C5a рецептор и в литературата няма данни за наличието му 
в синовиалната мембрана на болни с ПсА. Според нашите данни CD88+маркерът 
(установен върху макрофаги, фибробласти, неутрофили) се намира в понижено 
количество в синовията на болни с ПсА в сравнение с болни с гонартроза.  

Според Furebring и сътрудници, нивото на CD88+ е силно намалено при тежки 
инфекции като сепсис или септичен шок, въпреки че общото ниво на 
комплементарните фракции е увеличено в серума на болните. Нашите резултати 
показват ниско ниво на CD88+ клетки (макрофаги, фибробласти, неутрофили), което 
верятно е свързано с повишеното ниво на С5а фракцията на комплемента, а като 
последствие на това свързването му с CD88+, поради което той се установява в ниско 
количество. Свързването на CD88+ с С5А води до освобождаване на ензими и 
супероксидни аниони, които увреждат субхондралната кост, хрущяла и синовията и 
това води до тежък деструктивен синовит и необходимост от хирургическо лечение 
при болните. 

Неутрофилните левкоцити имат важна роля както за инициирането, така и за 
прогресирането на ПсA, а голям брой активирани неутрофили се откриват както в 
синовиалната течност, така и в синовиалната тъкан на болни с ПсА. Увеличеното 
ниво на МРО+ и CAMP+ неутрофили и дендритни клетки са свързващото звено 
между вродения и придобития имунитет, които изглежда са въвлечени в патогенезата 
на ПсА.  

Нашите резултати разширяват разбирането за молекулярните промени, които се 
случват с неутрофилите във възпалените стави при ПсA. Вероятно неутрофилите 
губят своите миграционни свойства и генерират сигнали, които насърчават 
увреждане на ставите чрез активиране както на вродения, така и на адаптивния 
имунен отговор. Предполагаме, че тези активирани неутрофили допринасят за 
хроничното възпаление и прогресивното увреждане на хрущяла и субхондралната 
кост, наблюдавани при пациенти с ПсA. 

Всички проби от синовиалната тъкан на болни с дългогодишен ПсА, без 
значение на какво лечение са, имат тежък синовиит и гранулационна тъкан в 
различен стадий на съзряване (доказано чрез хематоксилин-еозиново оцветяване), 
силен сигнал от активиране на моноцито-макрофагеални клетки (доказано чрез 
наличие на CD68+ и МРО+). 

CD88+ в нашите изследвания са в по-ниско количество, в сравнение с CD68+ 
което вероятно е свързано с блокирането на С5а фракцията на комплементта. 

Интересна находка е наличието на експресията на антивирусните протеини LL-
37+ и МХ1+ в капилярните стени, които са в по-голямо количество от това при болни 
с активирана гонартроза. Вероятна причина за това е по-високото количество на 
интерферон при болните с ПсА, тъй като той стимулира тяхното синтезиране. 
Подобно на нашите резултати, Frasca и съавтори установяват, че LL37 (като продукт 
на инфилтриращите неутрофили) и автоантитела към LL37 са повишени в синовията 
на болни с ПсA, но не и при болни с активирана гонартроза. Ектопични лимфоидни 
структури и инфилтриращи неутрофили се наблюдават в синовията на болни с ПсA, 
но не и в синовиални тъкани на болни с гонартроза, както според нашите резултати, 
което е сигурен белег за ПсА, но не и за дегенеративна ставна болест.  
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Laura C Coates и сътрудници проучват проспективен регистър на 188 пациенти 
с ПсA. Използвани са данни, събрани на изходно ниво, 6 и 12 месеца. В края на 
проучването авторите доказват, че постигане на ниската активност на заболяването 
е най-строгата нова потенциална цел за ремисия при ПсА. 

Проучването на клинични и биологични маркери, имащи предиктивна стойност 
за терапевтичен отговор за всеки отделен пациент е трудно постижима цел. 
Основната трудност е, че отговорът зависи от поне три различни параметри: болестно 
състояние, патофизиологични промени и приложена терапия, настъпващи в болния 
организъм, но всеки един от тези параметри зависи от други различни фактори.  

Въпреки че псориатичният артрит е сложен и включва множество домейни, 
неотдавнашният напредък в лечението направи ремисията или почти ремисията на 
повечето симптоми потенциално постижима цел за много пациенти.  
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6. ИЗВОДИ 
 

1. Поляризационна микроскопия доказа наличие на кристали в 23,71% в 
синовиалната течност на болни с ПсА, като в 67,58% те са мононатриев урат. 
Болните с установени кристали в синовиалната течност имат по-висока 
болестна активност, оценено чрез индексите VAS за болка, DAPSА, PASDAI, 
mCPDAI  и по-ниска физическа дееспособност, оценено чрез HAQ-DI. 

2. 67,56% от болните с кристали в синовиалната си течност са започнали лечение 
с ТНФ-а блокери поради висока болестна активност. 

3. Серумните нива на ММР-3, МРО, катепсин Г, TNF-a, IL-17 и IL-23 са 
достоверно по-високи спрямо нивата им в синовиалната течност. Серумните 
нива на LL-37-антителата и GM-CSF са достоверно по-ниски спрямо нивата им 
в синовиалната течност. Серумните стойности и стойностите от синовиалната 
течност на ММР-3, МРО, катепсин Г, LL-37, GM-CSF, TNF-a, IL-17 и IL-23 са 
сигнификатно по-високи при болни с наличие на кристали, в сравнение с 
болните с ПсА без кристали в синовиалната си течност.  

4. Стойностите на С3, С3а, С5, С5а, С9-фракциите на комплемента са достоверно 
по-високи в синовиалната течност на болни с ПсА в сравнение с болни с 
гонартроза и здрави контролни лица, но по-ниски от серумните стойности на 
същите пациенти. 

5. Стойностите на С3а, С5а, С9-фракциите на комплемента в синовиланата 
течност са достоверно по-ниски в сравнение със стойностите им в синовиалната 
течност на болни без кристали. 

6. В синовиалната тъкан на пациенти с ПсА се установява силно позитивна 
експресия на CD68+, CD88+, MPO+, LL-37+, MX1+, за разлика от тъканните 
синовиални проби на пациенти с гонартроза (с изключение на CD88+). 

7. Пациентите, страдащи от ПсА и с наличие на кристали в синовиалната течност, 
имат по-високи нива на ММР-3, МРО, катепсин Г, GM-CSF, аnti-LL37, TNF-а, 
IL-217, IL-23, в сравнение с тези без кристали, доказано чрез клъстърен анализ. 

8. Наличието на кристали в синовиалната течност на болни с ПсА може да се 
използва като биомаркер за активност на заболяването и е свързано с по-честата 
необходимост от започване на биологична терапия. 
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7. ПРИНОСИ 
 

Методични 

1. За пръв път в ревматологичната практика у нас е направен анализ на кристали в 
синовиалната течност на пациенти с ПсА чрез поляризационна микроскопия и са 
установени корелационни връзки между наличието на кристали и скали и 
индекси, отразяващи болестната активност на ПсА. 

2. За пръв път в ревматологичната практика у нас са проучени нивата на ММР-3, 
МРО, катепсин Г, LL-37, GM-CSF, TNF-a, Il-17, Il-23 в синовиалната течност на 
болни с ПсА . 

3. Проучени са фракциите на комплемента С3, С3а, С5, С5а и С9 в синовиална 
течност чрез ЕЛИЗА и са сравнени с резултати на болни с гонартроза. 

4. За пръв път в българска популация са проучени заедно CD68+, CD88+, МРО+, 
LL-37+, МХ1+маркерите в синовиалната тъкан на болни с ПсА. 

5. Създаден е модел за оценка на биомаркери чрез клъстерен анализ. 

 

Научно-приложни 

1. За пръв път в българската популация са доказани броя и вида на кристалите в 
синовиалната течност при болни с ПсА.  

2. Установена е зависимост между нивата на ММР-3, МРО, катепсин Г, анти-LL-
37, GM-CSF, TNF-a, Il-17, Il-23 в синовиалната течност и скали и индекси за 
болестна активност.  

3. Установена е зависимост между нивата на ММР-3, МРО, катепсин Г, анти-LL-
37, GM-CSF, TNF-a, Il-17, Il-23 в синовиалната течност и наличието на кристали 
в синовиалната течност. 

4. Установени са серумните стойности и стойностите в синовиална течност на 
фракциите на комплемента С3, С3а, С5, С5а и С9. 

5. За пръв път в българската популация е доказана ролята на CD68+, CD88+, 
МРО+, LL-37+, МХ1+ като маркери за активност на неутрофили, дендритни 
клетки, синовиоцити в синовиалната тъкан на болни с ПсА.  

6. Оценена е взаимовръзката на наличието на кристали в синовиалната течност на 
болни с ПсА  с биомаркери от серум и синовиална течност. 

7. Разширява се разбирането за молекулярните промени, които се случват с 
неутрофилите във възпалени стави при ПсA. 

8. Създадени са клъстерни групи, в които се разграничават болните с кристали в 
синовиалната течност и биологична терапия според пол, продължителност на 
клинични оплаквания и биомаркери. 
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Научно-теоретични 

1. Формулирано е участието на ММР-3, МРО, катепсин Г, анти-LL-37, GM-CSF, 
TNF-a, Il-17, Il-23 в ставната увреда на болни с ПсА.  

2. Формулирано е участие на фракциите на комплемента С3, С3а, С5, С5а и С9 в 
патологичния процес при болни с ПсА. 

3. Доказва се ролята на LL-37+, МХ1+ като автоантигени при болни с ПсА. 

 

С потвърдителен характер 

1. Потвърдени са клиничните характеристика на болните с ПсА, нуждаещи се от 
ТНФ-блокерно лечение.  

2. Установено е нивото на ММР-3, МРО, катепсин Г, GM-CSF, TNF-a, Il-17, Il-23 
в серум на болни с ПсА. 

3. Потвърдено е, че фракциите на комплемента С3, С3а, С5, С5а и С9 са завишени 
в серума при болни с ПсА. 
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Приложения  
 
Приложение. Критерии на CASPAR 
CASPAR класификационни критерии за псориатичен артрит 
Възпалително ставно заболяване (стави, гръбнак, ентези) 
+ поне 3 точки от следните характеристики:
Псориазис (2 точки), анамнеза за псориазис (1 точка), фамилна анамнеза за 
псориазис (1 точка). 
 
Типична дистрофия на ноктите (1 точка): онихолиза, точковидни депресии, 
хиперкератоза. 
 
Отрицателен ревматоиден фактор (1 точка): предпочита се по методите ELISA или 
нефелометрия. 
 
Дактилит (1 точка): наличие на дактилит в момента или предходен епизод, 
документиран от ревматолог. 
 
Периставно костно формиране (1 точка): на рентгенографиите на длани и стъпала.

 
Скали за болестна активност 

Оценка на DAPSA (Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis) при предимно 
периферно засягане 

 
DAPSA= (5 променливи) – брой оточни и болезнени стави, PtGA, PtP, VAS 

CRP.  
o LDA ≤ 14 (ниска болестна активност) 
o MDA ≤ 28; (умерена болестна активност) 
o HDA > 28) (висока болестна активност) 
 

 
При пациенти с предимно централно засяганесе възприе ASDAS за оценка 

наболестната активност. ASDAS се изчисли чрез следната формула: 
 
0,12 х Back Pain + 0,06 х продължителност на сутрешната скованост + 0,11 х 

PGA + 0.07 х периферна ставна болка/оток + 0,58 х Ln (CRP + 1) 
Ремисия – <1,3 
Ниска болестна активност – от 1,3- до 2,1 
Умерена болестна активност – от 2,1 до 3,4 
Висока болестна активност – > 3,5. 

  
Оценка на композитен индекс PASDAS (Psoriatic Arthritis Disease Activity 

Score) 
Многокомпонентен скор, който обединява ВАС на пациент и ВАС на лекар за 

кожно засягане, брой оточни и болезнени стави, ентезитен индекс на Лийс, индекс за 
дактилит, СРП, SF-36 (изчислява се чрез калкулатор) 
Ремисия под 1.9 
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Ниска болесна активност 1.9-3.2 
Умерена болестна активност 3.2-5.4 
Висока над 5.4 (Приложение 7). 
 

Оценка на композитен индекс mCPDAI (Composite Psoriatic Disease Activity 
Index)   

Многокомпонентен скор, който периферен артрит, кожно засягане, гръбначно 
засягане, ентезит, дактилит, като засяга от 0 до 3 за всеки домейн - Норма 0-2,  

Ниска болестна активност 0-3,  
Умерена болестна активност 4-9,  
Висока болестна активност – над 9. 

 
Оценка на дактилит - LDI (Leeds Dactylitis Index) 

Наличие и степен на дактилит на двете ръце и стъпала, с оценъчна система от 0 
до 3 (0-няма, 1-слаб, 2-умерен, 3 – силно изразен) 
 
Оценка на ентезит - Leed’s Enthesitis Index 

Оценка за наличие на ентезит в следните 6 зони Lateral epicondyle humerus, 
Medial femoral condyle,Achilles tendon insertion в ляво и дясно с оценъчна система от 
0 до 3 (0-няма, 1-слаб, 2-умерен, 3 – силно изразен). 

 
Оценка на болка 

Интензитет на болката е оценен с визуална аналогова скала (VAS) – 
хоризонтална линийка дълга 100 мм, като от лявата страна е отбелязано „Без болка“, 
а от дясната „Много силна болка“.След обяснение, пациентът отбелязва вертикална 
черта върху скалата според възприятието си за болка в момента на прегледа. 
Резултатът се определя чрез измерване на разстоянието от точка 0 до вертикалната 
черта и по този начин болните се разделят на четира групи: лека болка (< 40 mm), 
умерена болка (40-60 mm), силна болка (60-80 mm), много силна болка (> 80 mm). 
 
 
Health Assessment questionnaire (HAQ) 

Health Assessment Questionaire - Disability Index (HAQ-DI). Отговорите се 
отбелязват от пациентите на 4-степенна Likert-тип скала, варираща от 0 (без 
затруднение) до 3 (невъзможно е да го направя). По-високите стойности на HAQ- DI 
индекса са свързани с по-висока степен на инвалидизация. Стойностите му могат да 
бъдат интерпретирани в следните три категории: 
от 0 до 1: леки затруднения до умерена инвалидизация; 
от 1 до 2: умерена до тежка инвалидизация; 
от 2 до 3: тежка до много тежка инвалидизация. 
 
Минимална болестна активност (МБА) 

МБА е дифенирана при постигане на наличие на поне 5 критерия от 7 
болезнени стави  ≤1 
Оточни стави ≤1 
PASI) total score ≤ 1  
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Оценка на болката от пациент, оценена чрез визуална аналоговаскала под ≤15 
mm 

Оценка на болестна активност според пациента, оценена чрез визуална 
аналоговаскала  VAS ≤20 mm 

Health Assessment Questionnaire (HAQ) Disability Index ≤0.5 
Leeds Enthesitis Index  ≤ 1 

 
Приложение Кристали, установени в синовиалната течност на пациенти с ПсА 
 

 
Единични кристали от МНУ, установени в синовиалната течност на Хр. Ив. Ян.,  

64 г, с поставена диагноза ПсА от 2006 година 
 

 
Множествени кристали от МНУ, установени в синовиалната течност на Ив. Ч., 59 г, 

с поставена диагноза ПсА от 2010 година. 


