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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
Използвани съкращение на латиница
ACR – American College of Rheumatology
ACA – анти-центромерни АТ
ANA – антинуклеарни антитела
ANCA - антинеутрофил цитоплазматични антитела
ARA – American Rheumatism Association
AZA - азатиоприн
BAL - бронхоалвеоларен лаваж
COMP - хрущялен олигомерен матриксен протеин
CREST-синдром (калциноза, феномен на Рейно, езофагиална дисфункция,
склеродактилия и телеангиектазии)
CTGF - растежен фактор на съединителната тъкан
CYC - Циклофосфамид
DIP - дистална интерфалангеална става
DLCO – diffusing capacity of the lung for carbon monoxide
dcSSc – diffuse cutaneous systemic sclerosis - дифузна кожна системна склероза
dsDNA – double-stranded Deoxyribonucleic acid antigen
EBV – Epstein-Barr virus
ECM - външноклетъчния матрикс
ELISA – enzyme-liked immunosorbent assay
ЕМС - еозинофилия-миалгия синдром
ENA (extractable nuclear antigen antibodies) – екстрахируеми антинукеарни антитела
ET-1 - ендотелин-1
EULAR – European League Against Rheumatism
FVC - форсирани витален капацитет
HIF-1 - хипоксия-индуцируем фактор-1
HLA - човешкия левкоцитен антиген
HRCT (high resolution computer tomograhy) – високо разделителна компютърна
томография
HSCT - хемопоетични стволови клетки
IFN – интерферон
IGF - инсулиноподобен растежен фактор
ILD (interstial lung disease) – интерстициално белодробно заболяване
IL-1β – интерлевкин-1β
lcSSc – limited cutaneous systemic sklerosis - ограничена кожна системна склероза
LPA1 - лизофосфатидна киселина 1
LVEF - левокамерна фракция на изтласкване
MCP - метакарпофалангеална става
MCTD - Смесената съединителнотъканна болест
MHC – Major Histocompatibility Complex - главeн комплекс на тъканна съвместимост
mRSS – modified Rodnan Skin Score – модифициран Роднан скин скор
NSIP - неспецифична интерстициална пневмония
NLRP1 – инфламазомен скафолд
NPV - negative predictive value
NXP2 – nuclear matrix protein-2
PDGF - тромбоцитарен растежен фактор
PIP - проксимална интерфалангеална става
PM/DM – polymiositis/dermatomiositis
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PPAR-γ - пероксизом пролифератор-активиран рецептор-γ
PPV - positive predictive value
PTPN22 - протеин-тирозиновата фосфатаза, нерецепторен тип 22
RА – rheumatoid arthritis – ревматоиден полиартрит
Scl70 – topoisomerase I antigen
SD – склеродермия
SLE – Systemic Lupus Erythematosus
Sm – Smith antigen
Sp (specifity) – специфичност
SRC - Склеродермна ренална криза
SSc – Systemic Sclerosis – системна склероза
SSc-свързани ААт – склеродерма-свързани автоантитела
TFR - tendon friction rub – сухожилно триене при преплъзване
TGF-β - трансформиращ растежен фактор-β
Th – T helper cell
TIF1-γ – транскрипционен фактор-γ
TIMPs - тъканен инхибитор на металопротеинази
TLC - общия белодробен капацитет
TNF–α – тумор некротизиращ фактор α
TLR - Toll-like рецепторен път
UCTD - недиференцирано съединително-тъканно заболяване
U1RNP ААт – U1ribonucleoprotein antigen
VEDOSS – Very Early Diagnosis Of Systemic Sclerosis
VEGF - съдово-ендотелен растежен фактор
Използвани съкращение на кирилица
ААт – автоантитела
Ат – антитела
БАХ - белодробна артериална хипертония
КС – кортикостероиди
ПСС – прогресивна системна склероза
РФ – Рейно феномен
СЕА – карциноембрионален антиген
СЗСТ – системно заболяване на съединителната тъкан
СЛЕ – системен лупус еритематодес
СЗСТ – системно забляване на съединителната тъкан
ССТБ – смесена съединителнотъканна болест
УС – ултрасонография
ФИД – функционално изследване на дишането
ЯМР – ядреномагнитен резонанс
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Системната склероза (СС) е хронично, имуномедиирано ревматологично
заболяване, характеризиращо се с хетерогенна клинична картина, мултисистемно
огранно засягане и висока смъртност (134, 221). Започваща като васкулопатия с
обхващане на микроциркулацията, тя завършва с тежка фиброза на кожата и
вътрешните органи. Въпреки напредъка в областта през последните години и
многото клинични проучвания и разработки хвърлящи светлина върху все повече
аспекти от етиологията и патогенезата на заболяванетo, терапевтичното повлияване
на пациентите със СС остава предизвикателство в съвременната ревматология.
Лечението е съсредоточено върху справянето с отделните симптоми на
заболяването, но липсва ефикасна болесто-модифицираща терапия. (118, 122, 130,
222). Затова търсенето на системен подход за цялостно справяне с това страдание е
актуално в момента и към него са насочени редица изследователски търсения.
Разпространението на СС варира от 7 до 33 на 100 хил, а заболеваемостта му
от 0,6 до 2,3 на 100 хил/годишно (44, 45, 220). Общата преживяемост е подобрена
през последните няколко десетилетия и е приблизително 12 години от поставяне на
диагнозата (67). Въпреки търсенето и прилагането на иновативни биомаркери и
терапии, ние все още нямаме достатъчно добър контрол върху болестта (3). Основен
проблем

остава

високата

смъртност

(най-висока

при

ревматологичните

заболявания), дължаща се на тежко мултиорганното засягане и липсата на ефективно
лечение (51).
JAK/STAT сигналният път е основен механизъм, чрез който фунционират
цитокини и растежни фактори (110). След свързване на цитокините с техните
рецептори, JАК киназите медиират предаването на сигналите към клетъчното ядро
посредством активация на STAT каскади. Скорошни проучвания доказват ролята на
IL6/JAK/STAT върху активацията на миофибробластите, причинявайки органна
фиброза. (126, 127, 203, 224, 225). Въпреки това, данни относно употребата JAKинхибиторите при пациенти със СС са доста оскъдни (3, 7, 8, 203). Тофацитиниб е
първият JAK инхибитор одобрен за лечение на ревматоиден артрит, но използван за
лечение и на други ревматични болести.
Това ни мотивира да проучим ефекта от блокирането на JAK/STAT сигналния
път при тези болни, чрез иновативни и надежни методи на изследване, с цел
7

практическо приложение на ново лечение при пациенти с това тежко,
инвалидизиращо заболяване.
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
2.1. Цел
Оценка на ефикасността и безопасността на Тофацитиниб за повлияване на кожното,
ставното и вътреорганно ангажиране при пациенти със Системна склероза сравнено с
лечение с Метотрексат.
2.2. Задачи
1. Изследване на ефекта от терапията с Тофацитиниб върху кожното засягане,
оценено чрез mRSS и високочестотна ултрасонография и на ефекта върху
дигиталните улцерации.
2. Изследване на ефекта от терапията с Тофацитиниб върху ставното и сухожилно
засягане, оценено чрез US10SSc score
3. Изследване на ефекта от терапията с Тофацитиниб върху белодробното засягане
оценено чрез ултрасонография и измерване на форсиран витален капацитет (FVC)
4. Изследване на ефекта от терапията с Тофацитиниб върху засягането на вътрешни
органи оценено чрез еластография на слезка и черен дроб
5. Изследване на качеството на живот на пациентите при лечение с Тофацитиниб,
оценено чрез пациентски въпросници PROMIS 29, SHAQ, PGA VAS, CGA VAS
6. Изследване на безопасността при лечение с Тофацитиниб и докладваните
нежелани лекарствени реакции
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
3.1. Пациенти
Изследването включва 66 пациенти със СС (59 жени и 7 мъже) на възраст 22-70г.,
средна възраст 48.45 ± 12.35год. за групата на TOF и 48.21 ± 11.51г. за групата на MTX,
в периода между 2018 и 2021 година в Клиника по Ревматология на УМБАЛ ”Каспела”.
Пациентите бяха разпределени в 2 групи в съотношение 1:1. 33 от тях получиха терапия
с TOF 5mg, 2 пъти дневно; 33 получиха терапия с MTX 7.5-10mg веднъж седмично.
Всички пациенти изпълват класификационните критерии за Системна склероза
ACR/EULAR, 2013 г. (192). Те бяха класифицирани и оценени според възприетите
международни критерии на такива с ограничена кожна форма, limited SSc (lсSSc) или
дифузна кожна форма, diffuse SSc (dсSSc). От пациентите на терапия с тофацитиниб
(TOF) 14 (42%) са с dcSSc, а 19 (58%) са с lcSSc форма на заболяването. От пациентите
на терапия с метотрексат (MTX) 12 (36%) са с dcSSc, а 21 (64%) са с lcSSc форма на
заболяването.
Продължителността на заболяването, считано от първите не-рейно прояви при
групата на TOF е 34.69 (±16.03) месеца, а при пациентите на MTX 34.54 (±15.01).
Всички пациенти подписаха информирано съгласие за провеждане на физикални,
параклинични и инструментални изследвания, включително и прилаганото лечение.
Комплексната оценка на пациентите включва физикален статус; хематологични,
биохимични и имунологични показатели - ANA, anti-Scl70, ACA; анти-RNA-полимераза
III, RF, anti-CCP; инструментална методика - ехография на кожа, високофреквентна
мускуло-скелетна ултрасонография (двуразмерна и Power Doppler), LUS, трансторакална
ехокардиография, еластография на слезка и черен дроб. При пациентите с LUS данни за
наличие на ILD беше извършено и изследване на форсиран витален капацитет (FVC) и
високо разделителна компютърна томография (HRCT).
Изследванията са извършени съобразно изискванията на добрата клинична практика
(Good Clinical Practice) и при спазване декларацията от Хелзинки за правата на
изследваните лица.
Проучването е одобрено от МЕК (Местната Етична Комисия) към УМБАЛ Каспела,
14.05.2018 год. Становището на Комисията по етика е, че «Научното изследване отговаря
на стандартите и критериите за научност, етичност и е съобразено с изискванията на:
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Декларация от Хелзинки за етичност в науката, Принципите на Добрата клинична
практика, Българските закони и наредби за извършване на клинични и научни
изследвания с участие на хора», за което е издаден документ с изходящ номер
58B/22.05.18.

3.1.1. Включващи и изключващи критерии
3.1.1.1. Включващи критерии
1) Отговарят на класификационните критерии на ACR/EULAR от 2013год.
2) Продължителност на заболяването ≤ 5 години (от началото на първите не-Рейно
прояви)
3) mRSS ≥ 10 и по-малко от 30 на ден 0
4) Прием на перорални кортикостероиди е позволен (≤ 10 mg/дневно преднизон или
еквивалент) при стабилна доза поне 2 седмици преди началото на проучването
5) Възраст ≥ 18 години при включване
6) Подписано информирано съгласие
3.1.1.2. Изключващи критерии
1) Наличие на друго ревматологично заболяване освен СС
2) Наличие на остри бактериални инфекции през последните 3 месеца или наличие
на хронични бактериални инфекции
3) Настояща терапия с хидроксихлороквин, Д-пенициламин, микофенолат мофетил
или циклофосфамид
4) Терапия с биологични болестопроменящи антиревматични средства през
последните 3 месеца
5) Пациенти с повишен риск от туберкулоза
6) Положителен тест за хепатит B и C до 30 дни преди започване на проучването
7) Анамнеза за ХИВ
8) Настояща или предходна анамнеза за неконтролирани, клинично значими
белодробни,

сърдечни,

гастроинтестинални,

чернодробни,

бъбречни,

хематологични, неврологични или ендокринни заболявания.
9) Бременни или кърмещи пациентки
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10) Сигнификантно отклонение от референтните стойности на следните показатели:
хемоглобин, хематокрит, левкоцити, неутрофили, тромбоцити, лимфоцити, АСАТ,
АЛАТ, билирубин
11) Анамнеза за рецидивиращ или дисеминиран херпес зостер, или херпес симплекс
12) Анамнеза за злокачествено заболяване през последните 5 години с изключение на
адекватно лекуван базалноклетъчен или сквамозноклетъчен карцином или рак на
маточната шийка in situ.
3.2. Дизайн на проучването
52-седмично, едноцентрово, проспективно, интервенционално проучване.
При започване на проучването, пациентите бяха разпределени в 1 от 2-те лекарствени
рамене (TOF и MTX) и проследявани на седмица 12, 26 и 52. На всяка визита на
пациентите беше снета анамнеза и извършен физикален преглед, инструментални
изследвания - ехография на кожа, високофреквентна мускуло-скелетна ултрасонография
(двуразмерна и Power Doppler), извършена оценка на активноста на заболяването чрез
визуална аналогова скала, предоставени пациентски въпросници, както и извършена
оценка на нежеланите събития до момента. На седмица 0 и седмица 52 беше извършена
и ехография на бял дроб, еластография на слезка и черен дроб, както и трансторакална
ехокардиография за изследване на налягането в артерия пулмоналис. При пациентите с
ехографски данни за наличие на ILD беше извършено и изследване на FVC и HRCT на
седмица 0 и 52. Изследването беше извършено първо от лекар-специалист, а слред това
от докторанта под ръководство на специалиста (Табл 1).
Таблица 1 – Дизайн на проучването по визити

Информирано съгласие
Включващи и изключващи критерии
Анамнеза
Физикален преглед
Ехография на кожа
Ставна ехография
CGA VAS
PGA VAS
SHAQ, PROMIS-29
LUS

Седмица
0
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Седмица Седмица Седмица
12
26
52

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
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Еластография на слезка и черен дроб
●
Ехокардиография
●
FVC*
●
HRCT*
●
Оценка на нежелани събития
●
* При тези пациенти с LUS данни за ILD

●

●

●
●
●
●
●

3.3. Методи и средства за оценка, използвани в проучването
3.3.1. Клинични методи – оглед и палпация на кожа
Извърши се стандартен физикален преглед, според правилата на Пропедевтиката на
вътрешните болестите, локален ревматологичен статус, включително се оцени modified
Rodnan Skin Score (mRSS) – вж. Приложения.
3.3.1.1. Визуалната Аналогова Скала за Глобална Оценка
Общото състояние на пациентите лекувани с TOF и MTX беше оценено на базово
ниво, 3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец по визуалната аналогова скала за глобална
оценка (Visual Analog Scale for Global Assessment). Скалата VAS включва стойности от 0
до 100, като по-високи стойности съответстват на по-лошо общо състояние. В настоящия
сектор са представени резултати от оценката направена от лекар (CGA) и от самите
пациенти (PGA) (33).
3.3.1.2. Оценка на качеството на живот на пациенти със склеродерма (Scleroderma
HAQ, SHAQ)
По време на лечението с TOF и MTX бяха проследени проявите на заболяването от
системна склероза по въпросника за самооценка на здравето SHAQ (Scleroderma Health
Assessment Questionnaire) в четири точки от време: базово ниво, 3-ти месец, 6-ти месец и
12-ти месец.
Според оценъчната скала, системата включва два вида отговори. Затруднения при
обличане и тоалет, ставане, хранене, лична хигиена, ходене, достигане на предмет,
хващане и други дейности са измерени по ординална скала със следните нива: 1 = без
никакво затруднение; 2 = с известно затруднение; 3 = с голямо затруднение; 4 = не мога
да го направя. Вторият вид отговори са измерени по продължителна скала, включваща
стойности от 0 до 100 (VAS) относно тежест на заболяването, болест на Рейно, болка
свързана със заболяването, разраняване на пръстите на ръцете, проблеми с дишането и
чревни проблеми. И при двата вида отговори увеличаване на стойностите съответства на
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влошаване на заболяването и обратно, намаляване на стойностите показва подобряване
на състоянието на пациентите свързано със заболяването.
3.3.1.3. Oценка на пациентите по информационната системата PROMIS (Patient
Reported Outcomes Measurement Information System)
Информационната система PROMIS включва 29 въпроса, от които 28

следват

ординална скала и последният въпрос №29 измерва степента на болка по продължителна
скала (0 до 10). За целта на анализа въпросите от 1 до 28 бяха обединени в седем
категории обхващащи основни аспекти свързани с качеството на живот на пациентите.
1) Физическа функция (въпр. 1,2, 3 и 4)
2) Умора и изтощение (въпр. 13,14, 25 и 16)
3) Влияние на болката (въпр. 25, 26, 27 и 28)
4) Нарушения на съня (въпр. 17, 18, 19 и 20)
5) Безпокойство и страх (въпр. 5, 6, 7 и 8)
6) Депресия и чувство за безпомощност (въпр. 9, 10, 11 и 12)
7) Затруднено участие в социални роли и дейности (въпр. 21, 22, 23 и 24)
Всеки от гореописаните аспекти за качеството на живот на пациените е измерен по
ординална скала от 1 до 5, съответсващи на липсата или постоянното наличие на
затруднение/проблем със следните степени: 1 = никога, 2 = рядко, 3 = понякога, 4 = често,
5 = постоянно. Намаляване на средната стойност в точките от време в сравнение с
нулевото ниво показва намаляване на затрудненията свързани със заболяванеото и
подобряване на качеството на живот по изследваните показатели. Обратно, повишаване
на средната стойност съответства на повишена степен на затруднения свързани със
заболяването и влошено качество на живот.
3.3.1.4. Оценка на нежелани събития и нежелани лекарствени реакции
На всяка визита пациентите бяха разпитани и беше документирано наличието на
настъпили нежелани събития и нежелани лекарствени реакции. Информацията беше
класифицирана и въведена във файлове за по-нататъшна статистическа обработка.

3.3.2. Лабораторни и имунологични методи – хематологични, биохимични и
имунологични показатели - ANA, anti-Scl70, ACA; анти-RNA-полимераза III, RF, antiCCP; острофазови реактанти – CRP, СУЕ.
14

3.3.3. Инструментални методи – За проучването бяха използвани висок клас ехографи с
високочестотни сонди до 18 MHz за оценка на кожната дебелина, за оценката на ставното
и сухожилното засягане, ехография на бял дроб, еластография на черен дроб и слезка и
ехокардиография за измерване на налягането в артерия пулмоналис (99, 147, 149).
3.3.3.1. Двуразмерна ултрасонография
3.3.3.1.1. Двуразмерна ултрасонография за оценка на кожа
Измерването на кожната дебелина се извърши с апарат General Electric Logic E9 и
линеен високофреквентен трансдюсер с честота 18MHz на определените за това места с
B-Mode УС – вж. Приложения. Трансдюсерът се постави перпендикулярно върху кожата
с подлежащо достатъчно количество гел, което позволява разделно визуализиране на
епидермалния слой на кожата от границата на трансдюсера. Критерият за качествено
извършване на УС беше възпроизводимостта на ехо-сигнала, който разграничава
епидермис, дерма и подкожие. Апаратът се настрои за визуализиране на повърхностно
разположени структури и позициониране на акустичния прозорец на ниво кожа и
подкожна мастна тъкан с последващо увеличение на образа на тази граница и измерване
на дебелината на дермата в милиметри (Фиг.1).

Фиг. 1 Високофреквентна ултрасонография на кожа (B-Mode) при пациент със ПСС.
Видима е увеличената кожна дебелина (дермата).
3.3.3.1.2. Двуразмерна ултрасонография за оценка на стави и сухожилия
Извърши се УС с апарат Esaote My Lab 7 и линеен трансдюсер с висока честота (1018 MHz) . Честотата на Gray Scale Ultrasound (GSUS) е 12-18 MHz в зависимост от
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изследваната става и GSUS gain се нагласи според ставния регион и пациентите със
средна стойност около 50%. Следните настройки са използвани за PDUS: честота 9.1
MHz; pulse repetition frequency 500–750 Hz; PDUS gain е според ставния регион и
пациентите със средна стойност около 50%; нисък low wall filter, който е запазен по време
на проучването. PDUS gain не се промени за всеки пациент по време на периода на
проследяване. Изследвани са 10 стави на двете ръце: гривнени, втора и трета
метакарпофалангеална (МКФ) и втора и трета проксимална интерфалангеална (ПИФ)
става и съответните им сухожилия. Оценени са няколко параметъра според дефинициите
и стандартизирани протоколи на Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) за
отделните патологии, включително наличието на синовит и теносиновит. Всички
изследвани структури са оценени чрез GSUS и PDUS.
GSUS. Гривнената става е оценена за наличието на синовит и теносиновит на
дорзален, палмарен и улнарен скен. МКФ2 и МКФ3 са оценени за наличието на синовит
и теносиновит на палмарен скен и на паратенонит на дорзален скен, ПИФ2 и ПИФ3 са
оценени за наличието на синовит на палмарен скен. Синовитът на GSUS е градиран по
полуколичествена скала от 0-3.
PDUS. PDUS е използван за градиране на синовита и теносиновита/паратенонита на
дорзален и палмарен скен за всяка става, като градирането е по полуколичествена скала
(0-3 ст.).
Скорът на синовита на GSUS варира от 0–30, на теносиновита/паратенонита на
GSUS – от 0–14, на синовита на PDUS – от 0-66, на теносиновита/паратенонита на PDUS
– от 0-42. US10SSc скорът се калкулира като сумата на скора на синовита и на
теносиновита/паратенонита на GSUS; и на синовита и теносиновита/паратенонита на
PDUS. US10SSc варира от 0-152. (вж. Приложение).
На фиг. 2 е представен ехографски образ B-Mode на синовит в гривнена става, а на
фиг. 3 се визуализира теносиновит на флексорно сухожилие на пръст на ръката.
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Фиг. 2 Двуразмерна високофреквентна ултрасонография за оценка на синовит

Фиг. 3 Двуразмерна високофреквентна ултрасонография за оценка теносиновит на
флексорно сухожилие на пръст на ръка
3.3.3.2. Ехография на бял дроб (LUS)
Извърши се с апарат GE Logic E9 (3-5 MHz, кардиологичен профил). При
изследваните пациенти се приложи оценка с т.нар. опростен LUS анализ на 14-те
междуребрени пространства (LIS) по Tardella 2018 (189), съответстващ на Warrick score
7, за cut-off за налична ILD се приемат налични 10 В-линии със сензитивност 96.30 (95%
CI 81.0-99.9) и специфичност 92.31 (95% CI 64.0-99.8). Той се получи при сумиране на
броя на В-линиите, установени във всяко от тези 14 LIS, а именно за предната част на
гръдния кош - второ LIS по парастерналната линия и четвърто LIS по
медиоклавикуларна, предна и средна аксиларна линия; за задната част на гръдния кош осмо LIS по паравертебрална, субскапуларна и задна аксиларна линия за двете гръдни
половини. Ако В-линиите конфлуират, се използва полуколичественият метод,
предложен от Gargani и Volpicelli, а именно процентът от засегнати области, окупирани
от В-линии, разделен на 10 (т.е. 30% бял екран съответства на 3 В-линии, 40% на 4 Влинии и т.н), ако е налице цял бял екран, това съответства на 10 В-линии.
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Фиг. 4 Ултрасонография на бял дроб. Визуализира се хиперехогенна линия (В-линия),
която се спуска от плеврата.
3.3.3.3 Трансторакална ехокардиография (ТТехоКГ)
ТТехоКГ се приложи на всички пациенти за измерване на налягането в
белодробната артерия
3.3.3.4 Еластография на черен дроб и слезкаИзвърши се точкова напречно вълнова
еластография, point Shear-wave elastography (pSWE) с апарат Esaote MyLab 9 eXP с C1-8
iQ appleprobe трансдюсер и софтуер QelaXto. Оцени се плътността на слезка и черен дроб
преди започване и след края на лечението.

Фиг. 5 pSWE еластография на слезка на пациент със SSc
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3.4. Статистически методи
Целите на дисертационния труд и вида на величините (метрични, рангови,
номинални, дихотомни) бяха определящи в избора на статистическите методи за анализ
на данните. Основните параметри, mRSS, US кожна дебелина и US10SSc скор,
представляващи метрични измерения, показаха липса на нормално разпределени според
теста на Колмогоров- Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) и са представени чрез стойностите
на медианите и интерквартилния диапазон (IQR). При тези величини са използвани
непараметрични статистически методи за проследяване на динамиката между базово
ниво и края на леченето. Вътрешногруповата динамика за лечението с TOF и MTX беше
проследена чрез теста на Фридман за свързани извадки (Related-samples Friedman’s test),
последван от постхок съпоставки по двойки между отделните точки от време (базово, 13та седмица, 26-та седмица и 52-ра седмица). За съпоставка между двете лечения за всяка
точка от време беше използван теста на Ман-Уитни Ю (Mann-Whitney U).
Белодробните показатели, включващи налягането в a. pulmonalis (АP) и броя В линии,
установени чрез ехография на бял дроб (LUS), бяха измерени на базово ниво и в края на
лечението (52-ра седмица) при TOF и МТХ групите. Поради липса на нормално
разпределение в стойностите на налягането в a. pulmonalis и броя на LUS–В линии при
двете групи на базово ниво и в края на лечението (Колмогоров-Смирнов, p > 0.05),
междугруповата съпоставка беше направена чрез теста на Ман-Уитни Ю (Mann-Whitney
U), a за проследяване на динамикатата при всяко лечение беше използван теста на
Уилконсън (Wilcoxon). Средната тенденция е представена

чрез медианите и

интеркватрилния диапазаон (IQR).
Общото състояние на пациентите лекувани с TOF и MTX беше оценено на базово ниво,
3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец по визуалната аналогова скала за глобална оценка
(Visual Analog Scale for Global Assessment) от клинициста (CGA) и от самите пациенти
(PGA). Данните показаха нормално разпределение и при двете пациентски групи
(Колмогоров–Смирнов p > 0.05 за всички всички точки от време) и са представени чрез
средните тсойности и стандартното отклонение (SD). За съпоставка между леченията е
използван т-тест за независими извадки (independent samples t-test). CGA и PGA бяха
съпоставена чрез т-тест за свързани извадки (paired-samples t-test), за да се провери
наличието на статистически значимо разминаване в оценката на клинициста и
пациентите.
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Състоянието на пациентите на базово ниво, 3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец беше
проследено чрез самооценката им по системите PROMIS и SHAQ. Данните бяха
обединени в категории, обхващащи основни аспекти свързани с качеството на живот на
пациентите. Поради това, че всеки аспект беше изчислен като средна стойност от
няколко въпроса стойностите са третирани като продължителни величини. Наличието на
нормално разпределение (Колмогоров- Смирнов p > 0.05) позволи използването на
параметрични статистически методи. За съпоставка между двата вида лечение във всяка
точка от време (0, 3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец) беше проведен т-тест за
независими извадки. Динамиката в стойностите от нулево ниво до 12-ти месец за всяко
лечение поотделно беше проследена чрез еднофакторен дисперсионен анализ за
повтарящи се измерения и пост-хок съпоставки по двойки (repeated measures ANOVA
with paired post-hoc comparisons).
Величините представени по

дихотомна категорийна скала (Има/Да- Няма/Не) са

обобщени в брой и процент и са съпоставени чрез теста на Фишер (Fisher’s exact test).
Резултaтите са обобщени в таблици и илюстрирани с подходящи графики, включващи:


Кутийни графики, включващи медианите, интерквартилния диапазон и
индивидуалните стойности (individual values) за илюстрация на динамиката в
параметрите при всеки от двата метода на лечение.



Интервални графики, на базата на средната стойност и 95% доверителен
интервал

(Interval plots with the mean and 95% CI) за илюстрация на

съпоставката между двата метода на лечение по отношение на промяната в
таргетни параметри.


Линейни графики (Line charts) за илюстрация на прoмяната в таргетни
показатели.

Всички анализи са проведени при допустимо ниво на грешка от I-ви тип alpha = 5% (p <
0.05). Резултатите са градирани според статистическата значимост както следва: * значима разлика/промяна при p < 0.05; ** - значима разлика/промяна при p < 0.01; *** значима разлика/промяна при p < 0.001. За анализ и графично представяне на данните са
използвани статистическите програми IBM SPSS, версия 27 (2020) и Minitab версия 19
(2020).
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4. РЕЗУЛТАТИ
4.1. Пациентски характеристики
66 пациенти са включени в проучването: 33 са получавали перорално TOF 5 mg два
пъти дневно; 33 са получавали 10 mg седмично перорален MTX. По време на периода на
лечение трима пациенти са прекратени поради нежелани реакции. Един пациент в
групата TOF се оттегли поради прогресираща интерстициална белодробна болест (ILD)
(превключил се на CYC, последван от MMF), а двама пациенти в групата MTX се
отказаха поради повишени нива на трансаминази (повече от 2,5 пъти над горната граница
на нормата). Двама пациенти в групата на MTX и нито един в TOF групата получиха
спасителна терапия след седмица 26. Изходните характеристики на пациентите бяха
сходни в двете групи на лечение (Табл. 2).
Табл. 2 - Характеристика на изследваните пациенти на терапия с TOF и MTX при
започване на проучването

ГРУПА
Величини
Средна възраст (± SD) години

TOF (N = 33)
48.45 (±12.35)

MTX (N = 33)
48.21 (±11.51)

Женски пол, n (%)

30 (91%)

29 (88%)

dcSSc, n (%)

14 (42%)

12 (36%)

lcSSc, n (%)

19 (58%)

Средна продължителност на
заболяването в месеци! (±SD)
mRSS, median (IQR)

34.69 (±16.03)

24 (10.50)

p
0.935 t
1.000 f

21 (64%)

0.801f

34.54 (±15.01)

0.969t

23 (10)

Кожна дебелина, median (IQR)

1.71 (0.52)

1.69 (0.50)

US10SSc score

16 (12.50)

16 (10.50)

0.589U
0.822U

0.959U
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Background имуносупресивна
терапия, n (%)

0%

0%

Mycophenolate mofetil, n(%)

0%

0%

Azathioprine, n (%)

0%

0%

Prednisone, n (%)
Спасителна терапия, n (%)

1 (3%)

0 (0%)

2 (6%)
2 (6%)

na
na

na
1.000 f

1.000 f

f – Fisher’s exact test; t – t-test за независими извадки; U – Mann-Whitney U test; !- от началото на първите
не-Рейно прояви; !! - Prednisolon ≤10mg; na – неприложимо

4.2 Резултати от задачи 1 и 2: Изследване на ефекта от терапията с
Тофацитиниб върху кожното засягане и дигитални улцерации, оценено чрез mRSS и
високочестотна ултрасонография и ставното и сухожилно засягане, оценено чрез
US10SSc score.
На базово ниво, пациентите от двата вида лечение, TOF и MTX, имат сходни
стойности на изследваните показатели, без значима разлика: mRSS (p = 0.589), кожна
дебелина (p = 0.822), US10SSc (p = 0.959). На 12-та седмица, след започване на лечението,
се наблюдава намаляване на стойностите на изследваните показатели и при двете групи
пациенти. Като цяло, по-ниски стойности се установяват при лекуваните с TOF, но
липсата на значима разлика между групите се запазва. Медианата на mRSS намалява на
19 при TOF и на 20 при MTX, p = 0.058. Кожната дебелина също намалява на 1.59мм
при лечението с TOF и на 1.67мм при MTX, p = 0.273. US10SSc скорът, който на базово
ниво има стойност 16 и при двете групи намалява на 13 при лечението с TOF и на 15 при
лечението с MTX, p = 0.089.
На 26-та седмица, разликата между двата вида лечение се уголемява относно
трите показатели и достига статистическа значимост. При лечението с TOF се наблюдава
твърда тенденция на намаляване на стойностите, докато при MTX промяната е колеблива
с леко увеличаване или намаляване на стойностите. Медианата на mRSS намалява от 19
на 12 при TOF групата и се увеличава от 20 на 21 при MTX, p < 0.001. Кожна дебелина
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има медиана 1.49мм (от 1.59мм) при лечението с TOF и 1.61мм (от 1.65мм) при MTX, p
= 0.040. Скорът US10SSc намалява почти два пъти от 13 на 7 при TOF групата, докато
при MTX намаляването е минимално от 15 на 14, p < 0.001.
На 52-ра седмица, разликата между леченията относно изследваните показатели
се задържа в полза на лечението с TOF, при което се отчитат значимо по-ниски
стойности. При
TOF групата, mRSS има медиана 10 и два пъти по-висока при MTX (медиана 20), p <
0.001. Кожната дебелина е с медиана 1.33мм при TOF групата и 1.60мм при MTX, p =
0.001.
При TOF групата скорът US10SSc задържа стойността си от 26-та седмица
(медиана 7), но остава значимо по-нисък от този при лечението с MTX (медиана 13), p
= 0.001 (Табл. 3).
Таблица 3: Резултати на baseline, 26-та и 52-ра седмица при двете пациентски групи по
отношение на кожно, ставно и сухожилно засягане

Показател

mRSS
Кожна
дебелина
US10SSc
score
mRSS
Кожна
дебелина
US10SSc
score
mRSS
Кожна
дебелина

Група

N

TOF
MTX
TOF
MTX
TOF
MTX

33
33
33
33
33
33

TOF
MTX
TOF
MTX
TOF
MTX

33
33
33
33
33
33

TOF
MTX
TOF
MTX
TOF

33
33
33
33
33

Медиана

Q1 – Q3

Базово ниво
24.00
19.00 – 29.50
23.00
18.00 – 28.00
1.71
1.39 – 1.91
1.69
1.37 – 1.87
16.00
10.50- 23.00
16.00
11.50 – 22.00
12-та седмица
19.00
14 – 24.50
20.00
18 – 26.00
1.59
1.33 – 1.76
1.67
1.35 – 1.86
13.00
8.00-18.50
15.00
10.00 – 21.50
26-та седмица
12.00
9.00 – 16.50
21.00
17.00 – 25.00
1.49
1.30 –1.61
1.61
1.32 –1.84
7.00
6.00- 12.50

IQR

10.50
10.00
0.52
0.50
12.50
10.50
10.50
8.00
0.43
0.51
10.50
11.50
7.50
8.00
0.31
0.52
6.50

MannWhitney U
p

0.589
0.822
0.959

0.058
0.273
0.089

<0.001
0.040
<0.001
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US10SSc
score
mRSS
Кожна
дебелина
US10SSc
score

MTX
TOF
MTX
TOF
MTX
TOF
MTX

33
32
31
32
31
32
31

14.00

8.50 –19.00

52-ра седмица
10.00
8.00 – 15.00
20.00
17.00 – 24.00
1.33
1.15 – 1.50
1.60
1.29 –1.79
7.00
6.00 – 12.75
13.00
8.00 – 18.00

10.50
7.00
7.00
0.35
0.50
6.75
10.00

<0.001
0.001
0.001

MTX- methotrexate; TOF- tofacitinib; mRSS- modified Rodnan skin score; кожна дебелина –
оценена ехографски; US10SSc – ultrasound joint and tendon score; Q 1- First quartile; Q3 –
Third quartile; IQR- interquartile range

Вътрешногрупова динамика в стойностите на изследваните показатели (mRSS,
кожна дебелина, промяна в US10SSc скора), в хода на лечението с TOF и MTX
Промяна в mRSS
Вътрешногруповата динамика в стойностите на mRSS при лечението с
TOF (Фиг. 6-А). Между базово ниво и края на 52-ра седмица се очертава ситемно
и статистически значимо намаляване на скора при този вид лечние. На 12-та
седмица намаляването възлиза на 21% (p < 0.001), на 26-та седмица стойностите
намаляват с 50% (p < 0.001) и на 52-ра седмица е постигнто намаляване на mRSS
с 58% (p < 0.001).
При лечението с MTX също се отчита намаляване на mRSS между базово
ниво и 52-ра седмица, но промяната е колеблива и от значимо по-малка степен в
сравнение с TOF лечението, както беше упоменато в предходния сектор при
съпоставката на двете лечения. На 12-та седмица е постигнато намаляване на
mRSS с 13% (p < 0.001), на 26-та седмица намаляването възлиза на 8.70% и е пониско от това на 12-та седмица, въпреки че е значимо (p = 0.001). В края на 52-ра
седмица се отчита намаляване на mRSS с 13% (p < 0.001), също както и на 12-та
седмица.
Като цяло, въпреки че намаляването в mRSS е статистически значимо и
при двата вида лечение, резултатите са от много по-голяма практическата
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значимост при групата лекувана с TOF, която в края на 52-ра седмица показва с
45% по-голямо подобрение от това при лечението с MTX. (Фиг – 6-Б).

Фигура 6-А и Б: Промяна в mRSS между базово ниво, 12-та, 26-та and 52-ра седмица. И
при двете лечения се наблюдава намаляване, но със значимо по-висок процент при
лечението с TOF (Панел А) в сравнение с процентното намаляване при лечението с MTX
(Панел Б)
Промяна в кожната дебелина
В хода на лечението, при групата TOF кожната дебелина намалява с 7% на 12-та
седмица, с 12.90% на 26-та и с 22% на 52-ра, p < 0.001 за всички точки от време (Фиг. 7А). При лечението с MTX също се отчита намаляване с 1.18% на 12-та седмица, с 4.73%
на 26-та седмица и с 5.90% на 52-ра седмица, p < 0.001 за всички точки от време (Фиг. 725

Б). Независимо от това че настъпилото подобрение е значимо и при двете групи,
процентното подобрение (намаляване) е с 16.10% по-голямо при лечението с TOF.

Фигура 7 А и Б: Промяна в кожната дебелина между базово ниво, 12-та, 26-та and 52-ра
седмица. И при двете лечения се наблюдава намаляване, но със значимо по-висок
процент при лечението с TOF (Панел А) в сравнение с процентното намаляване при
лечението с MTX (Панел Б)
Промяна в US10SSc скора
При пациентите лекувани с TOF, US10SSc скорът намалява с 18.75% на 12-та
седмица, с 56.25% на 26-та и задържа същата степен на намаляване от 56.15% на 52-ра
седмица, p < 0.001 за всички точки от време (Фиг. 8-А). Значимо намаляване на US10SSc
е постигнато също при лечението с MTX: 6.25% (p = 0.001) на 12-та седмица; 12.50% на
26-та седмица (p < 0.001); 18.75% на 52-ра седмица (p < 0.001) (Фиг. 8-Б).
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Отново се подвърждават по-добрите резултати от лечението с TOF, при което
подобрението на US10SSc скора в края на 52-рата седмица е с 37.50% по-голямо от това
при лечението с MTX.

Фигура 8 А и Б: Промяна в US10SSc скор между базово ниво, 12-та, 26-та and 52-ра
седмица. И при двете лечения се наблюдава намаляване, но със значимо по-висок
процент при лечението с TOF (Панел А) в сравнение с процентното намаляване при
лечението с MTX (Панел Б).
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Фиг. 9.: Медиани и индивидуални стойности на промяната в основните показатели
между базово ниво и 52-ра седмица.
Забележка: Индивидуалните стойности на промяната с еднаква стойност са отбелязани с
един знак. Поради това, броят на знаците не винаги отговаря на броя на пациентите.

Обобщение
На Фигура 9 е илюстрирана промяната между базово ниво и 52-ра седмица,
изразени чрез медианите и индивидуалните стойности. При пациентите на лечение с
TOF, медианта на промяната в mRSS възлиза на – 13, докато при лечението с MTX се
отчита промяна от – 3. Още по-показателни са индивидуалните стойности на промяната
в mRSS, които при пациентите на лечение с TOF са разположени под нулевата линия,
бележеща липса на промяна. Това показва, че намаляване на mRSS е настъпило при
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всички (100%) пациенти. За разлика, при лечението с MTX

четири (12.90%) от

индивидуалните стойности на промяната са разположени на нулевата линия и четири
(12.90%) над нея, което съответства на липса на промяна при четири пациенти и
повишаване на mRSS при други четири. Останалите индивидуални стойности на
промяната са под нулевата линия, но много по-близко до нея в сравнение с тези при TOF
групата (панел А).
Сходно разпределение на стойностите на промяната се наблюдава при кожна
дебелина (панел Б). Отново се откроява подобрение при всички (100%) пациенти
лекувани с TOF и от по-голяма степен (медиана – 0.33мм) в сравнение с MTX групата,
където индивидуалното подобрение е по-ниско (медиана -0.08мм), а при четири
пациенти (12.90%) се отчита повишаване на стойностите.
По отношение на US10SSc, медианата на промяната на покателя при пациентите
на лечение с TOF възлиза на -8.00 в сравнение с -4.00 при групата MTX. При TOF се
отчита намаляване на скора при всички пациенти (100%) в широк диапазон между -1 до
-71 единици. При групата пациенти, получаващи MTX, при един пациент (3%) настъпва
увеличаване на скора, при 5 (15%) няма промяна, при останалите 25 намаляването е в
диапазон между – 1 до – 62 единици, като отново мнозинството от индивидуалните
стойности са разположени близо до нулевата линия.
При лечението с TOF, без изключение при 100% от пациентите се наблюдава
намаляване (под нулевата линия). В сравнение, при лечението с MTX някои пациенти
показват повишаване на стойностите (над нулевата линия) или без промяна (на нулевата
линия).
Изследване на ефекта от терапията с Тофацитиниб върху дигиталните улцерации
На изходно ниво, дигитални улцерации са документирани при осем пациенти на
лечение с TOF и шест пациенти, на лечение с MTX (Фиг. 10). В хода на лечението не са
се развили нови дигитални улцерации при пациенти на лечение с TOF и общият брой на
дигитални улцерации е намален със 75%. В същата група пациент с продължителен
сърбеж показа значително подобрение. За сравнение, не е наблюдавано заздравяване на
дигитални улцерации в групата на MTX и са настъпили три нови DUs (15% увеличение).
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30

MTX

TOF

Кумулативен брой DUs

25
20
15

10
5
0
Базово ниво
MTX
TOF

20
24

12-та
седмица
20
9

26-та
седмица
22
6

36-та
седмица
23
6

52-ра
седмица
23
6

Фиг. 10: Динамика в кумулативния брой на дигитални улцерации при болни с
ПСС, на лечение с TOF и MTX

4.3 Резултати от задача 3: Изследване на ефекта от терапията с Тофацитиниб
върху белодробното засягане оценено чрез ултрасонография и измерване на форсиран
витален капацитет (FVC)
Проследяване на белодробното засягане между базово ниво и края на
едногодишния период на пациенти с ПСС
Налягането в a. pulmonalis (АP) в милиметри живачен стълб (mmHg) и броя В
линии, установени чрез ехография на бял дроб (LUS), бяха измерени на базово ниво и в
края на лечението (52-ра седмица) при пациентите на лечение с TOF и МТХ. Поради
липса на нормално разпределение в стойностите на налягането в a. pulmonalis и броя на
LUS–В линии при двете групи на базово ниво и в края на лечението (КолмогоровСмирнов: p = 0.001, p = 0.001, p = 0.008, p = 0.008, p = 0.001, p = 0.001, p = 0.003, p =
0.004), междугруповата съпоставка беше направена чрез теста на Ман-Уитни Ю (Mann30

Whitney U), a за проследяване на динамикатата при всяко лечение беше използван теста
на Уилконсън (Wilcoxon). Средната тенденция е представена

чрез медианите и

интеркватрилния диапазаон (IQR), но също са дадени средните стойности и
стандартното отклонение (±SD).
Не бяха установени значими разлики относно стойността на налягането в a.
pulmonalis и броя на LUS-В линиите между лечението с TOF и MTX (Табл. 8). На базово
ниво, медианата на налягането в a. pulmonalis има еднаква стойност от 18mmHg и в двете
пациентски групи и почти еднакви средноаритметични стойности, p = 0.750. В края на
лечението медианата на налягането в a. pulmonalis остава непроменена и при двата вида
лечение (18mmHg) със сходни средноаритметични стойности, p = 0.454.
LUS–В линиите също показват еднакви медиани при двете лечения: N = 5 на
базово ниво (p = 0.972); N = 6 в края на лечението (p = 0.967). Средният брой на LUS–В
линиите също е много сходен при лечението с TOF и MTX (Табл. 4)
Табл. 4: Оценка на налягане в a. pulmonalis и LUS-В линии на базово ниво и в края на
лечението с TOF и MTX на пациенти с ПСС
Величини

Група

N

Медиана

Средна

Mann-

(IQR)

стойност

Whitney

(±SD)

p

Налягане a.pulmonalis (mmHg)

TOF

33

18 (3.75)

18.59±3.82

базово ниво

MTX

33

18 (4.00)

18.58±4.43

Налягане a.pulmonalis (mmHg)

TOF

32

18 (3.00)

18.81±3.47

52-ра седмица

MTX

31

18 (4.00)

18.85±4.59

LUS- В линии (Брой)

TOF

33

5 (14.50)

9.01±9.97

базово ниво

MTX

33

5 (14.50)

9.03±9.66

LUS – В линии (Брой)

TOF

32

6 (15.25)

9.25±9.45

52-ра седмица

MTX

31

6 (15.00)

9.26±9.55

0.750

0.454

0.972

0.967

IQR – Интерквартилен диапазон
Вътрешногрупова съпоставка на налягането в a. pulmonalis на базово ниво и в
края на лечението (52-ра седмица) е представена чрез кутийни графики, включващи
медианите, интеквартилните диапазони и индивидуланите стойности на Фиг. 11. И при
двата вида лечение се очертава липса на значима динамика в индивидуалните и средни
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стойности на налягането в a. pulmonalis – лечение с TOF, p = 0.220 (панел А), лечение с
MTX, p = 0.963 (панел Б).

Фиг.11: Кутийни графики, илюстриращи медианите, интерквартилните диапазони и
индивидуалните стойности на налягането в a. pulmonalis при лечението с TOF (панел
А) и с MTX (панел Б)
Аналогично е илюстрирана вътрешногруповата съпоставка на броя на LUS-В
линиите при двата вида лечение (Фиг. 12). Кутийните графики, включващи медианите,
интеквартилните диапазони и индивидуланите стойности показват липса на значима
динамика при лечението с TOF p = 0.198 (панел А) и при контролната група на лечение
с MTX, p = 0.248 (панел Б).
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Фиг. 12: Кутийни графики, илюстриращи медианите, интерквартилните диапазони и
индивидуалния брой LUS – В линии при лечението с TOF (панел А) и с MTX (панел Б)
Проследяване на форсиран витален капацитет (ФВК) при пациентите със ILD
След извършване на LUS за детекция на B линии, от групата пациенти на терапия с
Тофацитиниб беше отделена подгрупа (N=13), при които има ехографски данни за
наличие на ILD. Наличието на интерстициално белодробно засягане при тези пациенти
беше потвърдено и от извършената high resolution компютърна томография (HRCT). За
да се оцени ефекта от терапията с TOF върху белодробното засягане при пациенти с ILD
се извърши изследване на форсиран витален капацитет на седмица 0 и седмица 52. На
Фиг. 13 са илюстрирани резултатите на седмица 0 и 52. Средният процентен предвиден
ФВК на базово ниво е 75.46±2.40%, а след края на терапията 73.23±3.07%. Наблюдава се
редукция на предвидения ФВК с 2.95% за едногодишния период на проследяване.
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Фиг. 13 Промяна на предвидения форсиран витален капацитет (ФВК) при пациентите с
ILD на терапия с TOF (n=13)
Обобщение:
Анализирането на пациенти с ПСС на лечение с TOF и MTX не доказа значими
разлики относно стойността на налягането в a. pulmonalis и броя на LUS-В линиите
между лечението с двата медикамента. На базово ниво, медианата на налягането в a.
pulmonalis има еднаква стойност от 18mmHg и в двете пациентски групи и почти еднакви
средноаритметични стойности, p = 0.750. В края на лечението медианата на налягането
в a. pulmonalis остава непроменена и при двата вида лечение (18mmHg) със сходни
средноаритметични стойности, p = 0.454. LUS–В линиите също показват еднакви
медиани при двете лечения: N = 5 на базово ниво (p = 0.972); N = 6 в края на лечението
(p = 0.967). Средният брой на LUS–В линиите също е много сходен при лечението с TOF
и MTX (Табл. 8) И при двата вида лечение се очертава липса на значима динамика в
индивидуалните и средни стойности на налягането в a. pulmonalis . Аналогично е
илюстрирана вътрешногруповата съпоставка на броя на LUS-В линиите при двата вида
лечение.
При подгрупата пациенти с ILD на терапия с TOF беше проследен форсиран витален
капацитет на изходно ниво и в края на едногодишното проследяване. Установи се спад
във предвидения FVC, но само с 2,95%. Сходни резултати за редукцията във FVC са
получени и при други автори, оценяващи терапевтичното повлияване на белодробната
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функция на пациенти със SS-ILD сравнено със плацебо при по-големи пациентски
кохорти (226).

4.4 Резултати от задача 4: Изследване на ефекта от терапията с Тофацитиниб
върху засягането на вътрешни органи оценено чрез еластография на слезка и черен дроб
Проследяване на плътността на слезката и черния дроб между базово ниво и края
на едногодишния период
Плътността на слезката и черния дроб бяха оценени чрез Еластография преди
започване на лечението (базово ниво) и в края на лечението на 52-ра седмица при
пациентите на активно лечение с TOF и контролната група, лекувана с МТХ.
Според теста на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) стойностите на
плътността на слезката (ПС) и черния дроб (ПЧ) показаха нормално разпределение и при
двете групи пациенти на базово ниво и в края на лечението (p = 0.173, p = 0.200, p = 0.189,
p = 0.200, p = 0.200, p = 0.200, p = 0.200, p = 0.200). Съответно, съпоставка на двете
пациентски групи беше направена на базата на средните стойности чрез т-тест за
независими извадки (independent-samples t-test). За вътрешногрупово проследяване на
динамикатата в индивидуалните и средни стойности при всяко от двете лечения е
използван т-тест за свързани извадки (paired samples t-test).
Плътността на слезката и черния дроб показа сходни средни, минимални и
максимални стойности при пациентите лекувани с TOF и MTX (Табл. 5). На базово
ниво, средната ПС при лечението с TOF възлиза на 3.106±0.42м/с, а при лечението с
MTX на 3.108±0.42м/с, p = 0.988. В края на лечението, на 52-ра седмица, средната
плътност на слезката и при двете лечения остава почти непроменена: TOF 3.103±0.42м/с;
MTX 3.110±0.43м/с, p = 0.945. Подобна тенденция се наблюдава относно плътността на
черния дроб. На базово ниво, се установи средна стойност ПЧ = 2.422±0.72м/с при TOF
групата и ПЧ= 2.436±0.64 при MTX лечението, p = 0.936. Почти непроменени остават
средните стойности на ПЧ в края на лечението и при двете групи: TOF ПЧ =
2.421±0.72м/с; MTX ПЧ = 2.438±0.64м/с, p = 0.928.
Табл. 5. Плътност на слезката и черния дроб на базово ниво и в края на лечението при
лечението с TOF и MTX
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Величини

Група

N

(м/с)

Средна

Мин.-Макс.

т-

стойност

тест

(±SD)

p

Плътност слезка

TOF

33

3.106±0.42

базово ниво

MTX

33

3.108±0.42

Плътност слезка

TOF

32

3.103±0.42

52-ра седмица

MTX

31

3.110±0.42

2.27 - 4.05

Плътност черен дроб

TOF

33

2.422±0.72

1.07- 3.93

базово ниво

MTX

33

2.436±0.64

1.15 -3.70

Плътност черен дроб

TOF

32

2.421±0.72

1.07- 3.93

52-ра седмица

MTX

31

2.438±0.64

1.15 - 3.70

2.26 - 4.05

0.988

2.27 – 4.05
2.26 - 4.05

0.945

0.936

0.928

На Фиг.14 са илюстрирани индивидуалните и средни стойности с 95%-те
доверителни интервали на плътността на слезката преди и след лечението с TOF (панел
А) и MTX (панел Б). И при двете групи се установи липса на значима динамика между
базово ниво и края на лечението: TOF (p = 0.233); MTX (p = 0.570).

Фиг. 14 А и Б: Индивидуални и средни стойности с 95% ДИ на плътността на слезката
преди и след лечението с TOF (панел А) и с MTX (панел Б).
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Плътността на черния дроб също не показа значима промяна в едногодишния
период на лечение с TOF (p = 0.079 ) и с MTX (p = 0.109). Индивидуланите и средни
стойности с 95% -те доверителни интервали са илюстрирани на Фиг. 15.

Фиг. 15 А и Б: Индивидуални и средни стойности с 95% ДИ на плътността на черния
дроб преди и след лечението с TOF (панел А) и с MTX (панел Б)
Обобщение:
Плътността на слезката и черния дроб бяха оценени чрез Еластография преди
започване на лечението (базово ниво) и в края на лечението на 52-ра седмица при
пациентите на активно лечение с TOF и контролната група, лекувана с МТХ. Двете
групи имат нормално разпределение на базово ниво и в края на лечението. Плътността
на слезката и черния дроб показа сходни средни, минимални и максимални стойности
при пациентите лекувани с TOF и MTX. На базово ниво, средната ПС при лечението с
TOF възлиза на 3.106±0.42м/с, а при лечението с MTX на 3.108±0.42м/с, p = 0.988. В
края на лечението, на 52-ра седмица, средната плътност на слезката и при двете лечения
остава почти непроменена. Подобна тенденция се наблюдава относно плътността на
черния дроб. Плътността на черния дроб също не показа значима промяна в
едногодишния период на лечение с TOF (p = 0.079 ) и с MTX (p = 0.109).
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4.5 Резултати от задача 5: Изследване на качеството на живот на пациентите
при лечение с Тофацитиниб, оценено чрез пациентски въпросници VAS, CGA, PGA,
SHAQ, PROMIS 29
Проследяване състоянието на пациентите по Визуалната Аналогова Скала за
Глобална Оценка
Общото състояние на пациентите лекувани с TOF и MTX беше оценено на базово
ниво, 3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец по визуалната аналогова скала за глобална
оценка (Visual Analog Scale for Global Assessment). Скалата VAS включва стойности от 0
до 100, като по-високи стойности съответстват на по-лошо общо състояние. В настоящия
сектор са представени резултати от оценката направена от лекар (CGA) и от самите
пациенти (PGA). Данните показаха нормално разпределение и при двете пациентски
групи (Колмогоров–Смирнов p > 0.05 за всички всички точки от време) и за съпоставка
между леченията е използван т-тест за независими извадки (independent samples t-test).
Лекарска оценка на състоянието на пациентите (CGA)
На базово ниво, според CGA състоянието на пациентите в двете групи има сходни
средни стойности (65.00±14.15 при лечението с TOF и 65.33±14.33 при лечението с
MTX), сходен диапазон от минимални и максимални измерения, без статистически
значима разлика между леченията, p =0.925. На 3-ти месец, стойностите на

VAS

намаляват и при двете групи, но подобрението е значително по-голямо при лечението с
TOF (50.21±14.91) в сравнение с MTX (57.88±12.54), p =0.027. Тенденцията се запазва
на 6-ти месец, когато отново се наблюдава подобряване в общото състояние на
пациентите и от двете групи, с по-голямо подобрение при лечението с TOF (42.76±16.22)
в сравнение с MTX (52.06±13.86), p =0.015. На 12-ти месец, в края на лечението при
пациентите лекувани с TOF средната стойност на VAS намалява до 38.66±14.07, а при
MTX до 50.52±12.05, със значима разлика, p =0.001. Наблюдава се забележимото
скъсяване на диапазона между минималната и максимална стойност при лечението с
TOF, особено в края на лечението. (Табл. 6)

Табл. 6: Оценка на лекаря (CGA) на състоянието на пациентите при лечението с TOF и
MTX по VAS
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VAS (CGA)

Група

N

(0 до 100)

Средна стойност

Мин.-

т-тест

(±SD)

Макс.

p
0.925

VAS

TOF

33

65.00±14.15

35- 86

базово ниво

MTX

33

65.33±14.33

37 - 88

VAS

TOF

32

50.21±14.91

20 -72

3-ти месец

MTX

31

57.88±12.54

30- 75

VAS

TOF

33

42.76±16.22

18-63

6-ти месец

MTX

33

52.06±13.86

21-73

VAS

TOF

32

38.66±14.07

17-58

12-ти месец

MTX

31

50.52±12.05

26-68

0.027*

0.015*

0.001**

*- p < 0.05; **- p < 0.01
На Фиг.16 е илюстрирана промяната във VAS между 3-ти месец и базово ниво, 6ти месец и базово ниво и 12-ти месец и базово ниво при двете лечения. На 3-ти месец,
VAS намалява с 14.78±8.15 единици при лечението с TOF и с 7.45±4.82 единици при
лечението с MTX, p < 0.001. На 6-ти месец, при TOF се отчита намаляване от 22.24±10.97
единици в сравнение с 13.27±5.05 при MTX, p < 0.001. В края на лечението, намаляването
достига 26.34±10.97 единици при TOF и 16.38±6.61 при лечението с MTX, p < 0.001.

***- Значимо по-голямо намаляване на VAS при p < 0.001
Фиг. 16. Промяна във VAS (СGA) между 3-ти месец и базово ниво, 6-ти месец и базово
ниво и 12-ти месец и базово ниво при лечението с TOF и MTX
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Процентното подобрение в общото състояние на пациентите при двата вида
лечение е представено на Фиг. 17. На 3-ти месец, при болните на лечение с TOF е
настъпило подобрение от 23.32±13.58% в сравнение с 11.20±6.79% при лечението с
MTX, p < 0.001. На 6-ти месец, при TOF подобрението достига 35.36±17.82% в сравнение
с 21.02±9.32% при MTX, p < 0.001. В края на лечението, при TOF групата се отчита
подобрение в общото състояние от 41.33±16.30% в сравнение с 24.76±10.39% при
лечението с MTX, p < 0.001. Като цяло, можем да обобщим, че процентното подобрение
постигнато на трети месец при пациентите лекувани с TOF се постига приблизително в
края на лечението с MTX.

***- Значимо по-висока степен на подобрение при p < 0.001
Фиг.17. Процентно подобрение в общото състояние на пациентите на 3-ти, 6-ти и 12-ти
месец при лечението с TOF и MTX според СGA
Оценка на пациентите на състоянието си по време на лечението (PGA)
На базово ниво, пациентите лекувани с TOF и MTX оцениха състоянието си (PGA)
със сходни средни стойности, 61.36±17.85 при TOF и 61.90±10.33 при MTX,

без

статистически значима разлика, p =0.880. На 3-ти месец се наблюдава намаляване на
стойностите на VAS и при двете групи, като средната стойност при лечението с TOF
възлиза на 52.00±20.06, а при лечението с MTX на 57.81±9.85, с разлика от 5.81 без
статистическа значимост, p=0.140. Допълнително подобрение в състоянието на
пациентите се отчита на 6-ти месец, когато VAS намалява на 47.45±20.35 при лечението
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с TOF и на 54.90±9.65 при лекуваните с MTX, с разлика от 7.45 без статистическа
значимост, p =0.062. В края на лечението (12-ти месец), при пациентите лекувани с TOF
средната стойност на VAS намалява до 43.87±19.84, а при MTX до 53.16±9.64, със
значима разлика от 9.29 единици, p =0.022. (Табл. 7).
Табл. 7: Оценка на пациентите (PGA) на състоянието им при лечението с TOF и MTX по
VAS
VAS (PGA)

Група

N

(0 до 100)

Средна стойност

Мин.-

т-тест

(±SD)

Макс.

p
0.880

VAS

TOF

33

61.36±17.85

14-88

базово ниво

MTX

33

61.90±10.33

40-82

VAS

TOF

32

52.00±20.06

11-90

3-ти месец

MTX

31

57.81±9.85

40-75

VAS

TOF

33

47.45±20.35

10-96

6-ти месец

MTX

33

54.90±9.65

35-73

VAS

TOF

32

43.87±19.84

5-88

12-ти месец

MTX

31

53.16±9.64

31-70

0.140

0.062

0.022*

*- p < 0.05
Промяната във VAS според оценката на пациентите между 3-ти месец и базово
ниво, 6-ти месец и базово ниво и 12-ти месец и базово ниво при двете лечения може да
бъде проследена на Фиг. 18. На 3-ти месец, VAS намалява с 9.40±16.10 единици при
лечението с TOF и с 4.09±3.25 единици при лечението с MTX, без значима разлика
между двете групи, p = 0.073. На 6-ти месец, при пациентите лекувани с TOF се
наблюдава намаляване от 13.90±17.50 единици в сравнение със 7.00±3.00 при MTX, със
значимо по-голямо подобрение при лечението с TOF, p < 0.033. В края на лечението,
VAS намалява със 17.50 ±17.40 единици при TOF и с 9.58±4.33 при лечението с MTX.
Настъпилото подобрение е със значимо по-висока стойност при пациентите лекувани с
TOF, p = 0.018.
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*- Значимо по-голямо намаляване на VAS при p < 0.05
Фиг.18. Промяна във VAS (PGA) между 3-ти месец и базово ниво, 6-ти месец и базово
ниво и 12-ти месец и базово ниво при лечението с TOF и MTX
Процентното подобрение в общото състояние на пациентите при двата вида лечение е
представено на Фиг. 19. На 3-ти месец, при лечението с TOF се отчита подобрение от
21.60±18.50% в сравнение с 7.46±4.29% при лечението с MTX, p < 0.001. На 6-ти месец,
при TOF подобрението достига 25.30±23.20% в сравнение с 11.29±4.81% при MTX, p =
0.002. В края на лечението, при TOF

групата настъпилото подобрение в общото

състояние на пациентите възлиза на 30.70±24.10% в сравнение с 15.45±6.48% при
лечението с MTX, p = 0.001. Като цяло. процентното подобрение при пациентите
лекувани с TOF във всички точки от време е значимо по-голямо в сравнение с това при
лечението с MTX.
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***- Значимо по-голяма степен на подобрение при p < 0.001; **- Значимо
по-голяма степен на подобрение при p < 0.01
Фиг.19 Процентно подобрение в общото състояние на пациентите на 3-ти, 6-ти и 12-ти
месец при лечението с TOF и MTX според PGA

Съпоставка на оценката на клинициста (СGA) и пациентите (PGA)
Оценката на клинициста и пациентите на общото им състояние по време на
лечението беше съпоставена чрез т-тест за свързани извадки (paired-samples t-test), за да
се провери наличието на статистически значимо разминаване в оценката на двете страни.
На Фиг. 20 са обобщени резултатите от оценката на клинициста и пациетите при
лечението с TOF и MTX. Средната стойност на VAS при лечението с TOF на базово ниво
е малко по-висока при оценката на клинициста, но без статистическа значимост, p =
0.322. В останалите точки от време, VAS има по-висока средна стойност при оценката на
пациентите, но без статистическа значимост на разликата: 3-ти месец (p = 0.593); 6-ти
месец (p = 0.172); 12-ти месец (p = 0.105) (Панел А).
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При групата лекувана с MTX се наблюдават сходни разлики межди оценката на
клинициста и пациентите, но без статистическа значимост: базово ниво (p = 0.122); 3-ти
месец (p = 0.977); 6-ти месец (p = 0.222); 12-ти месец (p = 0.238)

0 – базово ниво; 3 – 3-ти месец; 6 – 6-ти месец; 12 – 12-ти месец
Фиг.20. Съпоствка на оценката на клинициста и пациентите при лечението с TOF (панел
А) и MTX (панел Б).
Съпоставка на оценката на SHAQ при болни с ПСС на лечение с TOF и MTX
По време на лечението с TOF и MTX бяха проследени проявите на заболяването
от системна склероза по въпросника за самооценка на здравето SHAQ (Scleroderma
Health Assessment Questionnaire) в четири точки от време: базово ниво, 3-ти месец, 6-ти
месец и 12-ти месец.
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Според оценъчната скала, системата включва два вида отговори. Затруднения
при обличане и тоалет, ставане, хранене, лична хигиена, ходене, достигане на предмет,
хващане и други дейности са измерени по ординална скала със следните нива: 1 = без
никакво затруднение; 2 = с известно затруднение; 3 = с голямо затруднение; 4 = не мога
да го направя. Вторият вид отговори са измерени по продължителна скала, включваща
стойности от 0 до 100 (VAS) относно тежест на заболяването, болест на Рейно, болка
свързана със заболяването, разраняване на пръстите на ръцете, проблеми с дишането
и чревни проблеми. И при двата вида отговори увеличаване на стойностите съответства
на влошаване на заболяването и обратно, намаляване на стойностите показва
подобряване на състоянието на пациентите свързано със заболяването. За съпоставка
между леченията беше използван т-тест за независими извадки (independent samples ttest), а за проследяване на вътрешногруповата динамика е проведен т-тест за свързани
извадки (paired-samples t-test).
Затруднения при извършване на ежедневни дейности
Обличане и тоалет
На базово ниво при двете лечения се очертават сходни средни стойности, съответстващи
на умерени (известни) затруднения при дейности свързани с обличане и тоалет, без
значима разлика, p =0.776. На 3-ти, 6-ти и 12-ти месец се наблюдава значима разлика
между пациентите лекувани с TOF и MTX в полза на TOF (p= 0 004; p < 0 001). При
лечението с

TOF се наблюдава значимо намаляване на затрудненията свързани с

обличане и тоалет като на 12-ти месец затрудненията намаляват с 41.66% (p < 0 001).
При лечението с MTX промяната е колеблива. След леко покачване с 4.50% на 3-ти
месец, следва намаляване до 17.00%. В края на 12-ти месец при лечението с TOF се
отчита с 24.66% по-голямо подобрение в способността на пациентите да се обличат,
закопчават копчетата си, връзват връзките на обуките си и да мият косата си в
сравнение с пациентите лекувани с MTX.
Ставане
Способността на пациентите да стават от обикновен стол и да лягат и стават
от легло e сравнително добра в началото на лечението, със средни стойности 1.77 (TOF)
и 1.78 (MTX), които говорят за малки затруднения и при двете групи, p =.0.917. В хода
на лечението, разликата между двете лечения става значима с по-добри резултати при
TOF
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(p ≤ 0 001), където се наблюдава трайна тенденция на намаляване на затрудненията и на
12-ти месец се отчита почти пълна липса на затруднения (1.13).

Подобрението в

сравнение с базово ниво достига 36.50% (p < 0 001). При лечението с MTX промяната е
колеблива, с леко повишаване на средната стойност на 3-ти месец с 6.77%, следвано от
леко намаляване на 6-ти и 12-ти месец без статистическа значимост на промяната (p >
0.05 за трите точки от време). Настъпилото подобрение при групата TOF в края на 12-ти
месец е с 24.64% по-голямо в сравнение с MTX.
Хранене
Нивото на затруднения свързани с храненето (вдигане на пълна чаша до устата,
рязане на месо и т.н.) в началото на лечението показва наличие на умерени проблеми и
при двете групи пациенти със средни стойности 1.97 (TOF) и 1.90 (MTX), p = 0.676. В
процеса на лечението настъпват промени, които при групата TOF следват стабилна
тенденция на значимо намаляване, докато при MTX настъпва леко повишаване на 3-ти
месец, следвано от значимо намаляване. В края на 12-ти месец и при двете групи се
отчита значимо намаляване на затрудненията свързани с храненето, но с 17.04% повисока степен на подобрение при лекуваните с TOF (-37.56%) в сравнение с MTX (20.52%), p = 0.009.
Лична хигиена
В началото на лечението не се очертават сериозни затрудненията при извършване
на личната хигиена, със средни стойности 1.70 при TOF и 1.64 при MTX (p = 0.651). По
време на лечението при TOF се наблюдава твърда тенденция на постепенно намаляване
на средната стойност, която на 12-ти месец показва почти пълна липса на затруднения
(1.14), със значимо подобрение от 33.00% (p < 0 001). При MTX тенденцията е
колеблива. На 3-ти месец се отчита значимо повишаване на затрудненията с 12.80% (p <
0 001), след което настъпва леко понижаване, но без статистическа значимост. В края на
12-ти месец, подобрението при TOF е с 33.00% в сравнение с 1.80% при MTX, p < 0 001.
Ходене
И двете групи пациенти оценяват затрудненията свързани с ходене (разхождане
по равен терен, изкачване на 5 стъпала) за минимални в началото на лечението, със
средни стойносто 1.59 (TOF) и 1.57 (MTX), p = 0.905. Независимо от това, при лечението
с TOF настъпва допълнително намаляване на затрудненията в трите точки от време, като
на 12-ти месец средната стойност (1.14) показва почти пълна липса на затруднеия в
ходенето, със значимост на промяната (p < 0 001). При групата MTX, на 3-ти месец се
отчита леко увеличаване на затрудненията с 8.90%, след което настъпва намаляване на
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6-ти и 12-ти месец, но без значимост на промяната (p > 0.05 за трите точки от време).
Подобрението при TOF на 12-ти месец възлиза на 25.16% в сравнение с 9.55% при MTX
(p = 0.042).
Достигане на предмет
Малко по-висока средна стойност на затруднение се наблюдава относно достигане на
предмет (достигане и смъкване на предмет до 2.5 кг над главата, вдигане на дрехи от
пода) на базово ниво и при двете групи - 2.16 (TOF) и 2.13 (MTX), p = 0.882. В процеса
на лечението настъпва подобрение, но от по-голяма степен при TOF като в края на 12-ти
месец се отчита 37% подобрение в сравнение с 19.25% при групата лекувана с MTX,
разлика от 17.75% (p = 0.011).
Хващане
В началото на лечението и двете групи покават еднаква средна стойности (1.76)
на затруднения свързани с хващане (отваряне на врата, завъртане на кран на чешма,
отваряне на бъркан). По време на лечението, настъпва значима разлика в полза на TOF
с трайна тенденция на подорение като на 12-ти месец се отчита почти пълна липса на
затруднения (средна стойност = 1.16). При MTX, промяната е колеблива -- на 3-ти и 6ти месец настъпва леко увеличаване, следвано от леко намаляване на 12-ти месец, но
нито една от тези тенденции е значима (p > 0.05 за трите точки от време). На 12-ти месец
подобрението при TOF възлиза на 34.10% в сравнение с 5.68% при MTX, с разлика от
28.42% (p > 0.001).
Дейности
Извършването на ежедневни дейности в домакинството, пазаруване и други
подобни не представлява голямо затруднение за пациентите в началото на лечението със
средни стойности 1.80 при TOF и 1.75 при MTX (p=0.711). В хода на лечението, трайно
и значимо подобрение се отчита при TOF, докато при MTX на 3-ти месец настъпва
значимо увеличаване на затрудненията с 6.86%, следвано от значимо намаляване с
13.71% на 6-ти мсец. На 12-ти месец, подобрението при TOF възлиза на 36.67% в
сравнение с 10.86% при MTX, p > 0.001.
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Табл. 8: Затруднения при извършване на обичайни действия в хода на лечениетo по
оценъчната системата SHAQ
Показатели

TOF
Средна
стойност
(SD)
Обличане и тоалет
o базово
2.04 (0.65)
o 3-ти месец
1.65 (0.59)
o 6-ти месец
1.30 (0.49)
o 12-ти месец
1.19 (0.46)
Ставане
o базово
1.78 (0.58)
o 3-ти месец
1.36 (0.47)
o 6-ти месец
1.21 (0.41)
o 12-ти месец
1.13 (0.41)
Хранене
o базово
1.97 (0.72)
o 3-ти месец
1.64 (0.52)
o 6-ти месец
1.38 (0.48)
o 12-ти месец
1.23 (0.43)
Лична хигиена
o базово
1.70 (0.56)
o 3-ти месец
1.50 (0.45)
o 6-ти месец
1.27 (0.42)
o 12-ти месец
1.14 (0.33)
Ходене
o базово
1.59 (0.50)
o 3-ти месец
1.34 (0.44)
o 6-ти месец
1.19 (0.43)
o 12-ти месец
1.18 (0.48)
Достигане на предмет
o базово
2.16 (0.83)
o 3-ти месец
1.80 (0.74)
o 6-ти месец
1.55 (0.64)
o 12-ти месец
1.36 (0.53)
Хващане
o базово
1.76 (0.57)

MTX
Промяна от базово Средна
ниво
стойност
Разлика (%)
(SD)

o 3-ти месец
o 6-ти месец
o 12-ти месец
Дейности
o базово
o 3-ти месец
o 6-ти месец
o 12-ти месец

1.45 (0.49)
1.24 (0.34)
1.16 (0.36)

-0.31 (-17.61)***
-0.52 (-29.55)***
-0.60 (-34.10)***

1.90 (0.50)
1.77 (0.50)
1.66 (0.51)

+0.14 (+8.00)
+0.01 (+0.56)
-0.10 (-5.68)

0.000
0.000
0.000

1.80 (0.59)
1.55 (0.45)
1.33 (0.44)
1.14 (0.28)

-0.25 (-13.88)**
-0.47 (-26.11)***
-0.66 (-36.67)***

1.75 (0.50)
1.87 (0.52)
1.51 (0.41)
1.56 (0.46)

+0.12 (+6.86)*
-0.24 (-13.71)***
-0.19 (-10.86)*

0.711
0.010
0.000
0.000

- 0.39 (-19.11)**
- 0.74 (-36.27)***
-0.85 (-41.66)***

2.00 (0.63)
2.09 (0.60)
1.77 (0.51)
1.66 (0.51)

p
Промяна от базово
ниво
Разлика (%)

+0.09 (+4.50)
-0.23 (-11.50)*
-0.34 (-17.00)***

0.776
0.004
0.000
0.000

-0.42 (-23.60)***
-0.57 (-32.00)***
-0.65 (-36.50)***

1.77 (0.58)
1.89 (0.62)
1.60 (0.44)
1.56 (0.59)

+0.12 (+6.77)
-0.17 (-9.60)
-0.21 (-11.86)

0.917
0.000
0.000
0.001

- 0.33 (-16.75)**
-0.59 (-29.95)***
-0.74 (-37.56)***

1.90 (0.64)
1.95 (0.49)
1.55 (0.39)
1.51 (0.41)

+0.05(+2.60)
-0.35 (-18.42)***
-0.39(-20.52)***

0.676
0.014
0.121
0.009

-0.20 (-11.76)***
-0.43 (-25.30)***
-0.56(-33..00)***

1.64 (0.51)
1.85 (0.47)
1.53 (0.40)
1.61 (0.40)

+0.21(+12.80)***
-0.11(-6.70)
-0.03(-1.80)

0.651
0.003
0.012
0.000

-0.25 (-15.72)**
-0.39(-25.15)***
-0.40(-25.16)***

1.57 (0.51)
1.71 (0.53)
1.46 (0.52)
1.42 (0.46)

+0.14 (+8.90)
-0.11 (-7.00)
-0.15 (-9.55)

0.905
0.004
0.121
0.042

-0.36 (-16.67)***
- 0.61(-28.24)****
-0.80 (-37.00)***

2.13 (0.82)
2.04 (0.60)
1.87 (0.64)
1.72 (0.58)

-0.09(-4.20)
-0.26 (-12.20)*
-0.41(-19.25)**

0.882
0.153
0.049
0.011

1.76 (0.58)

1.000
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* - Значима промяна от базово ниво при p < 0.05; ** - Значима промяна от базово ниво
при p < 0.01; *** - Значима промяна от базово ниво при p < 0.001
Гореописаните тенденции са илюстрирани на Фиг. 21. При всички показатели се
очертава трайна тенденция на понижаване на нивото на затруднения при лечението с
TOF, докато при MTX промяната по време на лечението е колеблива. В края на 12-ти
месец и при двата вида лечение се вижда намаляване на затрудненията, но в значимо повисока степен при TOF.

Фиг. 21: Промяна в затрудненията свързани с извършване на ежедневни дейности в хода
на лечението с TOF и MTX според оценката на пациентите по системата SHAQ
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Оценка на пациентите за проявите на заболяването (VAS) като част от
системата SHAQ
Тежест на заболяването
На базово ниво, тежестта на заболяването има сходни средни стойности при
двете групи, без значима разлика, p =0.940. В хода на лечението и при двете групи
настъпва значимо подобрение на състоянието на пациентите, но трябва да отбележим
системно по-високата степен на подобрение при лечението с TOF, като на 12-ти месец,
разликата достига 28.90% в полза на TOF (p =0.004).
Болест на Рейно
На базово ниво пациентите лекувани с TOF и MTX са дали сходна оценка относно
болестта на Рейно (p =0.869). В хода на лечението и при двете групи настъпва значимо
подобрение, с по-високи стойности при групата TOF и в края на 12-ти месец разликата
между двете групи нараства до 32.37%, със статистическа значимост (p =0.010).
Болка
Двете групи започват лечението със сходно ниво на болка без значима разлика
между тях (p =0.724). И двата вида лечения водят до значимо намаляване на болката на
3-ти, 6-ти и 12-ти месец, като във всички точки от време се очертава по-висока степен на
подобрение при лечението с TOF. На 12-ти месец намаляването на болката при лечението
с TOF възлиза на 41.50% в сравнение с 13.26% при MTX, със значима разлика от 28.24%
(p =0.001).
Разраняване на пръстите на ръцете
Оплакванията от разраняване на пръстите на ръцете имат сходни нива при двете
пациентски групи на базово ниво (p =0.584) и намаляват значимо в хода на лечението.
При лечението с TOF подобрението е системно по-голямо и в края на 12-ти месец
разликата с MTX достига 43.45% (p =0.001).
Проблеми с дишането
Според оценката на пациентите, проблемите свързани с дишането са в ниска
степен преди започване на лечението и при двете групи (p =0.734). В хода на лечението
се наблюдава допълнително намаляване на дихателните проблеми със значимо
подобрение и при двете групи, но от по-висока степен при лечението с TOF. На 12-ти
месец, разликата между TOF MTX достига 31.38% (p =0.024).
Чревни проблеми
И при двете групи, чревни оплаквания свързани със заболяването не
представляват сериозен проблем на базово ниво (p =0.804) и допълнително намаляват в
50

хода на лечението. При лечението с TOF подобрението е значимо на 6-ти и 12-ти месец,
докато при лечението с MTX значимо подобрение се отчита само на 12-ти месец.
Степента на подобрение е системно по-висока при лечението с TOF и на 12-ти месец
разликата възлиза на 36.57% (p =0.040).
Табл. 9: Пациентска оценка на заболяването в хода на лечениетo по системата SHAQ
Показатели

TOF

MTX

p

Средна
Промяна от базово Средна
Промяна от базово
стойност
ниво
стойност
ниво
(SD)
Разлика (%)
(SD)
Разлика (%)
Тежест на заболяването
o базово
52.84 (25.83)
52.39 (23.29)
o 3-ти месец
44.54 (22.74)
- 8.30 (-15.70)**
49.54 (22.75)
-2.85 (-5.40)**
o 6-ти месец
36.39 (20.98)
-16.45(-31.70)***
46.75 (22.28)
-5.64(-10.77)***
o 12-ти месец
29.36 (18.99)
-23.48(-44.40)***
44.27 (21.37)
-8.12(-15.50)***
Болест на Рейно
o базово
51.30 (27.71)
50.18 (27.49)
o 3-ти месец
43.45 (23.21)
-7.84(-15.30)**
47.66 (27.04)
-2.52(-5.02)**
o 6-ти месец
37.45 (24.05)
-13.84(-27.00)***
45.78 (26.31)
-4.40(-8.77)***
o 12-ти месец
28.24 (21.83)
-23.06(-45.00)***
43.84 (25.50)
-6.34(-12.63)***
Болка през последната седмица
o базово
49.15 (24.61)
51.18 (21.75)
o 3-ти месец
41.54 (23.10)
-7.61 (-15.48)**
49.48 (19.75)
-1.70(-3.32)*
o 6-ти месец
37.00 (22.13)
-12.15(-24.72)***
46.84(19.96)
-4.34(-8.47)***
o 12-ти месец
28.75 (18.75)
-20.40(-41.50)***
44.39 (19.43)
-6.79(-13.26)***
Разраняване на пръстите
o базово
36.15 (28.32)
39.96 (28.07)
o 3-ти месец
27.03 (22.60)
-9.12(-22.15)**
37.36 (26.95)
-2.60(-6.50)**
o 6-ти месец
21.81 (24.03)
-14.34(-39.67)***
35. 81 (26.70)
-4.15(-10.39)***
o 12-ти месец
15.30 (18.44)
-20.85(-57.68)***
34.27 (25.70)
-5.69(-14.23)***
Проблеми с дишането
o базово
28.39 (22.90)
30.33 (23.32)
o 3-ти месец
22.39 (20.64)
-6.00(-21.13)*
27.66 (22.59)
-2.67(-8.80)*
o 6-ти месец
21.15 (20.67)
-7.24(-25.50)*
26.21 (22.41)
-4.12(-13.60)*
o 12-ти месец
14.66 (15.45)
-13.73(-48.36)***
25.21 (21.10)
-5.12(-16.88)***
Чревни проблеми
o базово
27.81 (25.76)
26.21 (26.16)
o 3-ти месец
24.09 (23.49)
-3.72(-13.37)
25.27 (24.98)
-0.94(-3.60)
o 6-ти месец
20.42 (22.18)
-7.39(-26.57)*
25.27 (23.79)
-0.94(-3.60)
o 12-ти месец
15.36 (17.67)
-12.45(-44.77)***
24.06 (21.79)
-2.15(-8.20)*
* - Значима промяна от базово ниво при p < 0.05; ** - Значима промяна от базово ниво
при p < 0.01; *** - Значима промяна от базово ниво при p < 0.001
Подобрението в проявите на заболяването според самооценката на пациентите
при двата вида лечение е илюстрирано на Фиг. 22. Вижда се намаляване на средните
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0.940
0.375
0.056
0.004
0.869
0.500
0.184
0.010
0.724
0.138
0.062
0.001
0.584
0.096
0.029
0.001
0.734
0.326
0.344
0.024
0.804
0.844
0.395
0.040

стойности независимо от лечението, но със системно по-висока степен на подобрение
при лечението с TOF.

Фиг. 22: Промяна в проявите на заболяването в хода на лечението с TOF и MTX според
оценката на пациентите по системата SHAQ (VAS)
Резултати от оценката на пациентите по информационната системата PROMIS
(Patient Reported Outcomes Measurement Information System)
Информационната система PROMIS включва 29 въпроса, от които 28 следват
ординална скала и последният въпрос №29 измерва степента на болка по продължителна
скала (0 до 10). За целта на анализа въпросите от 1 до 28 бяха обединени в седем
категории обхващащи основни аспекти свързани с качеството на живот на пациентите.
1) Физическа функция (въпр. 1,2, 3 и 4)
2) Умора и изтощение (въпр. 13,14, 25 и 16)
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3) Влияние на болката (въпр. 25, 26, 27 и 28)
4) Нарушения на съня (въпр. 17, 18, 19 и 20)
5) Безпокойство и страх (въпр. 5, 6, 7 и 8)
6) Депресия и чувство за безпомощност (въпр. 9, 10, 11 и 12)
7) Затруднено участие в социални роли и дейности (въпр. 21, 22, 23 и 24)
Всеки от гореописаните аспекти за качеството на живот на пациените е измерен
по ординална скала от 1 до 5, съответсващи на липсата или постоянното наличие на
затруднение/проблем със следните степени: 1 = никога, 2 = рядко, 3 = понякога, 4 = често,
5 = постоянно. Поради това, че всеки аспект беше изчислен като средна стойност от
няколко въпроса стойностите са третирани като продължителни величини и обработени
чрез параметрични статистически методи. За съпоставка на двата вида лечение във всяка
точка от време (0, 3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец) беше използван т-тест за
независими извадки. Динамиката в стойностите от нулево ниво до 12-ти месец за всяко
лечение поотделно беше проследена чрез т-тест за свързани извадки. Намаляване на
средната стойност в точките от време в сравнение с нулевото ниво показва намаляване
на затрудненията свързани със заболяванеото и подобряване на качеството на живот по
изследваните показатели. Обратно, повишаване на средната стойност съответства на
повишена степен на затруднения свързани със заболяването и влошено качество на
живот.
Физическа функция
В категорията физичека функция са обединени четири въпроса относно
способността на пациентите да извършват домакинска работа, дребни задачи и
пазаруване, да изкачат стълби и да се разходят. На базово ниво и двете групи имат
сходни средни стойности, съответстващи на умерени (известни) затруднения във
физическата функция, без значима разлика, p =0.370. На 3-ти, 6-ти и 12-ти месец
настъпва значима разлика във физическата функция на пациентите лекувани с TOF и
MTX в полза на TOF (p < 0 001). В хода на лечението с TOF се наблюдава значимо
подобрение във физическата функция на пациентите, като на 12-ти месец затрудненията
намаляват с 31.40% (p < 0 001). При лечението с MTX промяната във физическата
функция на пациентите на 3-ти, 6-ти и 12-ти месец показва минимално (< 1%) влошаване
в сравнение с базово ниво, но без статистическа значимост (p > 0.05 за всички три точки
от време).
Умора и изтощение
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Степента на умора и изтощение е представена като средната стойност от четири
въпроса.
На базово ниво пациентите лекувани с TOF и MTX са дали сходна оценка относно
чувството за умора и изтощение, със средни стойности малко над 3 които съответстват
на умерена степен на умора (донякъде), без значима разлика (p =0.815). В хода на
лечението между двете групи настъпва разлика, със значимо по-ниски средни стойности
при групата TOF на 3-ти, 6-ти и 12-ти месец, p ≤ 0.001. По-конкретно, при TOF се
наблюдава значимо и постепенно намаляване на степента на изпитваната умора, която
на 12-ти месец намалява с 49.00%, p > 0.001. От друга страна, при MTX намаляването
на чувството за умора е минимално на 3-ти и 6-ти месец и достига 7.70% на 12-ти месец.
Влияние на болката
Негативното влияние на болката върху качеството на живот на пациентите е
представено като средна стойност от четири въпроса, относно трудност при извършване
на ежедневни, домашни, домакински и социални дейности. Двете групи започват
лечението със сходна степен на затруднения причинени от болка, без значима разлика
между тях (p =0.426). По време на лечението -- на 3-ти, 6-ти и 12- месец --- TOF групата
показва значимо по-висока степен на подобрение в сравнение с MTX групата, със
значимост на разликата (p ≤ 0.001).
Вътрешногрупово, TOF лечението показва твърда тенденция на намаляване на
затрудненията свързани с болка, които на 12-ти месец намаляват с 50.56%, p < 0.001. При
лечението с MTX, значимо намаляване на затрудненията се отчита на 6-ти и 12-ти месец,
но от значимо по-ниска степен (13.41%).
Нарушения в съня
Качеството на съня включва оценката на пациентите относно трудно заспиване,
липса на ободряващ сън и други проблеми. На базово ниво двете групи показват умерена
степен на нарушения в съня, без значима разлика (p =0.563), но в хода на лечението при
групата
с TOF се наблюдава значимо по-голяма степен на намаляване на проблемите във всички
точки от време в сравнение с групата MTX (p ≤ 0.001). Подобрението при TOF е системно
и значимо на 3-ти, 6-ти и 12-ти месец, когато достига 47.50% (p < 0.001). При MTX
групата също настъпва подобрение, но в много по-ниска степен с максимална стойност
от 18.40% на 12-ти месец. Разликата между двете лечениея относно степента на
намаляване на проблемите със съня на 12-ти месец възлиза на 29.10%.
Безпокойство и страх
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В началото на лечението, пациентите от двете групи съобщават за редки до
умерени състояния на безпокойство и страх със сходни средни стойности при двете групи
(2.60 TOF и 2.53 MTX), без значима разлика (p =0.695). В хода на лечението, при групата
TOF се наблюдава системно и значимо намаляване на честотата на подобни състояния с
подобрение от 49.62% на 12-ти месец, p < 0.001. При лечението с MTX на 3-ти месец не
се наблюдава промяна в честотата на състояния на страх и безпокойство; на 6-ти месец
настъпва подобрение от 9%, което достига 14.40% на 12-ти месец. В края на лечението,
разликата между TOF и MTX достига 35.22% в полза на TOF (p < 0.001).
Депресия и чувство за безпомощност
Състояния на депресия и безпомощност се срещат рядко при двете групи
пациенти в началото на лечението (p =0.936) и стават още по-редки при лечението с TOF
в хода на лечението, като на 12-ти месец честотата им намалява с 47.50% и средната
стойност 1.15 показва почти пълно превъзмогване на подобни състояния (p < 0.001). При
лечението с
MTX на 3-ти и 6-ти месец не се наблюдава значима промяна в честотата на депресивни
състояния и едва на 12-ти месец се отчита значимо намаляване с 13.12%. В края на
лечението, намаляването на честотата на депресивни състояния е с 34.38% по-голямо
намаляването при MTX групата, (p < 0.001).
Затруднено участие в социални роли и дейности
В началото на лечението, пациентите оцениха способността си за участие в
социални дейности -- семейство, приятели и други хора -- като умерено затруднена
със стойности по средата на скалата, без значима разлика между групите (p = 0.276).
Между базово ниво и 12-ти месец се наблюдава значимо подобряване на тази
способност, но със системно по-голяма степен на подобрение при групата TOF. На 12ти месец, подобрението е 49.33% при лечението с TOF и 19.35% при лечението с MTX,
с разлика от 29.98% (p < 0.001) (Табл. 14).
Табл. 10: Оценка на пациентите за състоянието им по системата PROMIS
Показатели

TOF
Средна
стойност (SD)

Физическа функция
o базово
2.29 (0.64)
o 3-ти месец
1.84 (0.53)

MTX
Промяна от базово Средна
ниво
стойност
Разлика (%)
(SD)

- 0.45(-19.70)***

2.43 (0.64)
2.44 (0.53)

p
Промяна
от
базово ниво
Разлика (%)

+0.01 (+0.41)

0.370
0.000
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o 6-ти месец
1.82 (1.164)
o 12-ти месец
1.57 (1.39)
Умора и изтощение
o базово
3.18 (0.98)
o 3-ти месец
2.65 (0.74)
o 6-ти месец
2.18 (0.80)
o 12-ти месец
1.62 (0.59)
Влияние на болката
o базово
3.46 (0.97)
o 3-ти месец
2.66 (0.80)
o 6-ти месец
2.37 (0.65)

-0.47(-20.50)***
-0.72 (-31.40)***

2.48 (2.30)
2.44 (2.26)

+0.05 (+2.05)
+0.01(+0.41)

0.000
0.000

-0.53 (-16.60)**
-1.00 (-31.40)***
-1.56 (-49.00)***

3.23 (0.85)
3.25 (0.67)
3.07 (0.55)
2.98 (0.69)

-0.02 (-0.62)
-0.16 (-4.95)
-0.25(-7.70)*

0.815
0.001
0.000
0.000

-0.80(-23.12)***
-1.09(-31.50)***

3.28 (0.86)
3.37 (0.61)
2.95 (0.74)

o 12-ти месец

-1.75(-50.56)***

2.84 (0.66)

Нарушения на съня
o базово
3.26 (0.80)
o 3-ти месец
2.53 (0.63)
o 6-ти месец
2.16 (0.72)

-0.73(-22.40)***
-1.10-(33.70)***

3.15 (0.78)
3.02 (0.62)
2.73(0.58)

o 12-ти месец

-1.55(-47.50)***

2.57(0.53)

-0.48(-18.46)***
-0.89(-34.23)***
-1.29 (-49.62)***

2.53 (0.67)
2.53 (0.55)
2.29 (0.58)
2.19 (0.46)

1.71 (0.59)

1.71 (0.60)

Безпокойство и страх
o базово
2.60 (0.72)
o 3-ти месец
2.12 (0.65)
o 6-ти месец
1.71 (0.74)
o 12-ти месец
1.31 (0.42)

Депресия и чувство за безпомощност
o базово
2.19 (0.78)
o 3-ти месец
1.79 (0.60)
-0.40(-18.26)**
o 6-ти месец
1.49(0.74)
-0.70(-32.00)**
o 12-ти месец
1.15 (0.39)
-1.04(-47.50)***
Затруднено участие в социални роли и дейности
o базово
3.02 (0.92)
o 3-ти месец
2.27 (0.71)
-0.75 (-24.83)***
o 6-ти месец
1.99 (0.80)
-1.03 (-34.10)***

2.21 (0.74)
2.34 (0.44)
2.10 (0.47)
1.92 (0.45)
2.79 (0.80)
2.72 (0.57)
2.34 (0.54)

0.426
0.000
0.001

+0.09(+2.74)
-0.33(10.07)***
-0.44(13.41)***

-0.13 (-4.13)
-0.42
13.00)***
-0.58
18.40)***

0.000

0.563
0.002
(- 0.001
(- 0.000

0.695
0.008
0.001
0.000

0.00 (0.00)
-0.24(-9.00)*
-0.34(14.40)***

+0.13 (+5.89)
-0.11 (-4.97)
-0.29 (-13.12)**

0.936
0.000
0.000
0.000

0.276
0.006
(- 0.038

-0.07 (-2.50)
-0.45
16.12)***
o 12-ти месец
1.53 (0.50)
-1.49 (-49.33)***
2.25 (0.49)
-0.54
(- 0.000
19.35)***
* - Значима промяна от базово ниво при p < 0.05; ** - Значима промяна от базово ниво
при p < 0.01; *** - Значима промяна от базово ниво при p < 0.001
Подобрението в проявите на заболяването според самооценката на пациентите
при двата вида лечение е илюстрирано на Фиг. 23. Вижда се намаляване на средните
стойности независимо от лечението, но със системно по-висока степен на намаляване
при лечението с TOF.
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Фиг. 23: Промяна в състоянието на пациентите според самооценката им по системата
PROMIS между базово ниво и 12-ти месец
Степен на болка
Последният въпрос (№29) от оценъчната системата PROMIS изисква от
пациентите да оценят средното ниво на болка, която изпитват по скала от 0 до 10, като 0
= няма болка и 10 = най-силна възможна болка. Резултатите (Табл. 11) показват сходно
ниво на болка при двете групи в началото на лечението със средни стойности 6.27 при
TOF и 6.12 при MTX (p = 0.745). По време на лечението и при двете групи се наблюдава
значимо понижаване на нивото на болка, но със значимо по-висока степен при лечението
с TOF. На 12-ти месец нивото на болка намалява с 50.71% при групата TOF и с 20.42%
при MTX, с разлика от 30.29% (Фиг. 24), p < 0.001.
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Табл. 11: Психо-социални аспекти за качеството на живот на пациентите оценени по
системата PROMIS в хода на лечението
Средно ниво TOF
на болка
(0 до 10)
Средна
стойност
(SD)
o базово
o 3-ти месец

6.27 (1.92)
4.78 (1.98)

MTX
Промяна от базово Средна
ниво
стойност
Разлика (%)
(SD)

-1.49 (-23.70)***

6.12 (1.85)
5.63 (1.71)

p
Промяна от
базово ниво
Разлика
(%)
0.745
0.067

-0.49
(8.00)*
o 6-ти месец
4.09 (2.02)
-2.18 (-34.70)***
5.39 (1.90)
-0.73(0.009
16.33)***
o 12-ти месец
3.09 (1.64)
-3.18 (-50.71)***
4.87 (1.85)
-1.25(0.000
20.42)***
* - Значима промяна от базово ниво при p < 0.05; ** - Значима промяна от базово ниво
при p < 0.01; *** - Значима промяна от базово ниво при p < 0.001

Фиг. 24: Динамиката в средното ниво на болка между базово ниво, 3-ти месец, 6-ти
месец и 12-ти месец
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Обобщение
Общото състояние на пациентите лекувани с TOF и MTX беше оценено на базово ниво,
3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец по скалата VAS и са представени резултати от
оценката направена от лекар (CGA) и от самите пациенти (PGA).
На базово ниво, според CGA състоянието на пациентите в двете групи има сходни
средни стойности (65.00±14.15 при лечението с TOF и 65.33±14.33 при лечението с
MTX), сходен диапазон от минимални и максимални измерения, без статистически
значима разлика между леченията, p =0.925. На 3-ти месец, стойностите на

VAS

намаляват и при двете групи, но подобрението е значително по-голямо при лечението с
TOF в сравнение с MTX . Тенденцията се запазва на 6-ти и на 12 месеци. Процентното
подобрение в общото състояние на пациентите при двата вида лечение е показва
настъпило подобрение от 23.32±13.58% в групата на лечение с TOF сравнение с
11.20±6.79% при лечението с MTX.
В края на лечението (12-ти месец), при пациентите лекувани с TOF средната
стойност на VAS намалява до 43.87±19.84, а при MTX до 53.16±9.64
По време на лечението с TOF и MTX бяха проследени проявите на заболяването
от системна склероза по въпросника за самооценка на здравето SHAQ в четири точки от
време: базово ниво, 3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец.
На базово ниво при двете лечения се очертават сходни средни стойности,
съответстващи на умерени (известни) затруднения при дейности свързани с обличане и
тоалет, без значима разлика. На 3-ти, 6-ти и 12-ти месец се наблюдава значима разлика
между пациентите лекувани с TOF и MTX в полза на TOF. Способността на пациентите
да стават от обикновен стол и да лягат и стават от легло e сравнително добра в
началото на лечението, със средни стойности 1.77 (TOF) и 1.78 (MTX), които говорят за
малки затруднения и при двете групи, p =.0.917. В хода на лечението, разликата между
двете лечения става значима с по-добри резултати при TOF. Нивото на затруднения
свързани с храненето (вдигане на пълна чаша до устата, рязане на месо и т.н.) в началото
на лечението показва наличие на умерени проблеми и при двете групи пациенти със
средни стойности 1.97 (TOF) и 1.90 (MTX), p = 0.676. В процеса на лечението настъпват
промени, които при групата TOF следват стабилна тенденция на значимо намаляване,
докато при MTX настъпва леко повишаване на 3-ти месец, следвано от значимо
намаляване. В началото на лечението не се очертават сериозни затрудненията при
извършване на личната хигиена, със средни стойности 1.70 при TOF и 1.64 при MTX (p
= 0.651). По време на лечението при TOF се наблюдава твърда тенденция на постепенно
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намаляване на средната стойност, която на 12-ти месец показва почти пълна липса на
затруднения със значимо подобрение от 33.00%. При MTX тенденцията е колеблива. И
двете групи пациенти оценяват затрудненията свързани с ходене (разхождане по равен
терен, изкачване на 5 стъпала) за минимални в началото на лечението. Независимо от
това, при лечението с TOF настъпва допълнително намаляване на затрудненията в трите
точки от време, като на 12-ти месец средната стойност показва почти пълна липса на
затруднеия в ходенето. Малко по-висока средна стойност на затруднение се наблюдава
относно достигане на предмет (достигане и смъкване на предмет до 2.5 кг над главата,
вдигане на дрехи от пода) на базово ниво и при двете групи. В процеса на лечението
настъпва подобрение, но от по-голяма степен при TOF като в края на 12-ти месец се
отчита 37% подобрение в сравнение с 19.25% при групата лекувана с MTX.
В началото на лечението и двете групи показват еднаква средна стойности на
затруднения свързани с хващане (отваряне на врата, завъртане на кран на чешма,
отваряне на бъркан). По време на лечението, настъпва значима разлика в полза на TOF
с трайна тенденция на подобрение като на 12-ти месец се отчита почти пълна липса на
затруднения.
Извършването на ежедневни дейности в домакинството, пазаруване и други подобни не
представлява голямо затруднение за пациентите в началото на лечението. На 12-ти
месец, подобрението при TOF възлиза на 36.67% в сравнение с 10.86% при MTX, p >
0.001.
По време на лечението с TOF и MTX бяха проследени проявите на заболяването
от системна склероза по въпросника за самооценка на здравето SHAQ в четири точки от
време: базово ниво, 3-ти месец, 6-ти месец и 12-ти месец. На базово ниво при двете
лечения се очертават сходни средни стойности, съответстващи на умерени (известни)
затруднения при дейности свързани с обличане и тоалет, без значима разлика. На 3-ти,
6-ти и 12-ти месец се наблюдава значима разлика между пациентите лекувани с TOF и
MTX в полза на TOF.
Информационната система PROMIS доказа същата тенденция като при
останалите скали - на базово ниво при двете лечения се очертават сходни средни
стойности, съответстващи на умерени (известни) затруднения при всички дейности, без
значима разлика. На 3-ти, 6-ти и 12-ти месец се наблюдава разлика между пациентите
лекувани с TOF и MTX в полза на TOF.

60

4.6 Резултати от задача 6: Изследване на безопасността при лечение с TOF и
докладваните нежелани лекарствени реакции
Безопастността на лечението и наличието на нежелани лекарствени реакции са от
особено значение за всеки изследовател и лекар. При наблюдаваните болни те са редки
и в двете групи на лечение (Табл. 12). Регистрирани са общо четири сериозни нежелани
събития, от които един пациент на лечение с TOF, който е развил прогресивна
идиопатична фиброза и се е оттеглил от проучването; двама пациенти от групата на
лечение с MTX, които са се оттеглили поради повишени нива на трансаминази (повече
от 2,5 пъти над горната граница на нормата), и един пациент в групата MTX е
диагностициран с базоцелуларен кожен карцином на 52-та седмица.
Табл.12: Регистрирани нежелани събития до седмица 52 на 66 пациента с ПСС, на
лечение с тофацитиниб и метотрексат (n (%)).
ГРУПА
Нежелани събития до 52 седмица
Едно или повече НС, n (%)
Едно или повече инфекциозно НС, n
(%)
Едно или повече сериозно НС (СНС), n
(%)
СНС водещи до отпадане, n (%)
Инфекции
Пнеумония
Вирусни инфекции
Herpes Zoster
Пикочо-полови инфекции
Инфектирани дигитални улцерации
Сърдечни заболявания
Предсърдно мъждене
Остър коронарен синдром
Перикарден излив
Дълбока венозна тромбоза
Белодробни заболявания
Прогресираща
интерстициална
белодробна болест (СНС)
Белодробен тромбоемболизъм

Fisher’s
exact test

TOF
(N=33)
11 (33%)

MTX
(N=33)
11 (33%)

4 (12%)

6 (18%)

0.733

1 (3%)

3 (9%)

0.613

1 (3%)
4 (12%)
0 (0%)
3 (9%)
0 (0%)
1 (3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3%)

2 (6%)
6 (18%)
0 (0%)
5 (15%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3%)
2 (6%)
1 (3%)
0 (0%)
1 (3%)
0 (0%)
0 (0%)

1.000
0.733
1.000
0.708
1.000
1.000
1.000
0.492
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1 (3%)

0 (0%)

1.000

0 (0%)

0 (0%)

1.000

p
1.000
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Гастроинтестинални заболявания
Холецистит
Повишен холестерол(>1.5x)

6 (18%)
0 (0%)
2 (6%)

2 (6%)
0 (0%)
0 (0%)

0.258
1.000
0.492

Повишени трансаминази (>1.5x-<2.5x)

4 (12%)

0 (0%)

0.114

Повишени трансаминази (>2.5x)
Злокачествени заболявания
Базалноклетъчен карцином (СНС)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

2 (6%)
1 (3%)
1 (3%)

0.672
1.000
1.000

Обобщение
Не се установи статистически значима разлика в броя докладвани нежелани
събития в двете групи пациенти с ПСС, лекувани с TOF и с MTX до седмица 52. Не са
установени случаи на херпес зостер и дълбока венозна тромбоза в групата получаваща
тофацитиниб.
Няма нови видове нежелани събития в сравнение с тези досега докладвани за
препарата.
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5. ОБСЪЖДАНЕ
Системната склероза (СС) е мултиорганно заболяване на съединителната тъкан,
характеризиращо се с микроангиопатия, имунна дисрегулация и фиброзни промени,
засягащи кожата и вътрешните органи (194). Въпреки че патогенезата на СС далеч не е
напълно разбрана, множество патогенни механизми и различни типове клетки са
замесени в болестния процес (191). Хроничното съдово увреждане, ендотелната
активация и имунната активация се смятат за решаващи за вторично активиране на
фибробластите и свързаната фиброгенеза (43, 197, 209, 214). Освобождаването на
различни разтворими медиатори, включително ендотелин-1, хемокини и растежни
фактори, заедно с повишена експресия на адхезионни молекули и активиране на
тромбоцитите може да доведе до набиране и активиране на имунни възпалителни клетки,
включително тип 2 помощни (Th2) Т клетки, които секретират трансформиращ растежен
фактор-β (TGFβ), интерлевкин 13 (IL-13) и IL-4, за които е известно, че насърчават
фиброгенезата; В клетки, които произвеждат автоантитела и IL-6; макрофаги, които
освобождават TGFβ, IL-1 и IL-6 и дендритни клетки, които секретират тип 1 интерферон
(IFN) (51, 57, 66, 69). Освен това, активираните тромбоцити могат да повишат
производството на тромбоцитен растежен фактор, тромбин, тромбоксан, серотонин и
тромбоцитен фактор 4. Всички тези медиатори допринасят за фенотипната
диференциация на фибробластите в миофибробласти, които са отговорни за
генерирането на реактивни кислородни видове и други фундаментални растежни
фактори, които включват TGFβ, фактор на растеж на съединителната тъкан (CTGF) и
PDGF. Регулаторните пътища, активирани от липидни медиатори и вътреклетъчни
молекули, могат допълнително да модулират производството на извънклетъчен матрикс
(78, 114). Прекомерното отлагане на колаген причинява промени в кожата и вътрешните
органи (9, 34). Много фактори, включително фактори на околната среда, могат да доведат
до нарушения на имунната система и съдови промени (9, 44, 217). Ендотелните промени
могат да доведат до каскада от стимулаторни промени, които включват много клетки,
включително фибробласти, Т-лимфоцити, макрофаги и мастоцити. От своя страна,
активираните клетки секретират различни вещества, включително цитокини и техните
разтворими рецептори и ензими и техните инхибитори (9, 13, 61, 218). Активирането на
имунната система е от първостепенно значение в патогенезата на системната склероза.
Активирани с антиген Т-клетки, инфилтрират кожата и произвеждат профибротичния
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цитокин IL-4. В-клетките могат да допринесат за фиброза, тъй като дефицитът на CD19,
В-клетъчна трансдукционна молекула, води до намалена фиброза при животински
модели (34, 51, 78). Многобройни проучвания предполагат последователност от
патогенетични събития, инициирани от неизвестни етиологични фактори в генетично
възприемчив

гостоприемник, които

предизвикват

микроваскуларно

увреждане,

характеризиращо се със структурни и функционални аномалии на ендотелните клетки
(43, 50, 61). Аномалиите на ендотелните клетки водят до повишено производство и
освобождаване на многобройни и мощни медиатори, включително цитокини, хемокини,
полипептидни растежни фактори и различни други вещества като простагландини,
реактивни кислородни видове, или до намаляване на важни съединения като
простациклин и азотен оксид (56, 124, 82).
Дисфункцията на ендотелните клетки позволява медиирано от хемокини и
цитокини привличане на възпалителни клетки и фибробластни прекурсори (фиброцити)
от кръвния поток и костния мозък и тяхната трансмиграция в околните тъкани, което
води до установяване на хроничен възпалителен процес с участието на макрофаги (89).
Т и В лимфоцити, с по-нататъшно производство и секреция на цитокини и растежни
фактори от тези клетки (87). Ендотелната дисфункция и фиброзата са тясно свързани
явления и се предполага, че съдовите промени, включително фенотипното превръщане
на ендотелните клетки в активирани мезенхимни миофибробласти, могат да бъдат
иницииращото събитие и често срещаната патогенетична промяна, водеща до фиброзни
и хронично възпалително засягане на множество органи (36, 142).
Активирането на ендотелните клетки индуцира експресията на хемокини и
молекули на клетъчна адхезия, причинява привличане, трансендотелна миграция и
периваскуларно натрупване на имунологично-възпалителни клетки, включително Т- и
В-лимфоцити и макрофаги (169, 170).
Възпалителните клетки произвеждат и секретират различни цитокини и/или
растежни фактори, включително трансформиращ растежен фактор бета (TGF-β) и други
профибротични медиатори като ендотелин-1, които индуцират повишена пролиферация
на гладкомускулни клетки, подчертано натрупване на субендотелна фиброзна тъкан и
започване на агрегация на тромбоцитите и интраваскуларна тромбоза, което в крайна
сметка причинява микроваскуларна оклузия (137, 210, 213).
При пациентите със ПСС е доказано наличието на синовит, вътреставен излив,
теносиновити, калцификати, ерозии, синдром на карпален тунел, но те трудно се
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доказват с клиничния преглед поради променена надлежаща кожа – задебелена,
уплътнена и с ниска еластичност (189). Високофреквентната US (HFUS) чрез своите
модалности (Gray scale и Power Doppler) позволява детайлна оценка на настъпилите
изменения в сухожилията, сухожилните влагалища и ретинакулимите при пациенти със
ПСС, наличие на TFRs, както клинично изявен и палпаторно установим, така и при
субклинично протичащ (4, 35, 96, 173, 174). MRSS е широко застъпен метод за оценка на
кожното засягане при SSc, но неговите недостатъци са добре известни - той е субективен,
недостатъчно сенситивен и не е в състояние да отдиференцира кожната дебелина от
останалите характерни за склеродермата кожни промени (5, 6, 17, 18, 64). Това налага
необходимостта от обективна, неинвазивна, надеждна методика както за улавянето на
промените в дермата през ранната фаза на ПСС (което предшества палпаторно
доловимото кожно въвличане), така и за мониториране на прогресията на заболяването
(7, 15, 105, 175).
Високофреквентната US много точно определя дебелината на кожата (дермата),
нейната ехогенност и хомогенност като е налице строга зависимост между кожната
дебелина и ехогенността в различните фази на ПСС (22, 121, 214). В ранната, оточната
фаза е налице увеличена дебелина и намалена ехогенност, а с напредване на заболяването
настъпва намаляване на кожна дебелина и увеличаване на ехогенността (18, 32, 167,
168). Модифицираният ултрасонографски Роднан скин скор (mRUSS) позволява
обективизиране на количествените промени в кожата при пациенти със ПСС.
Определянето на кожната дебелина има своето значение и място в ранните етапи на
еволюцията на заболяването, когато тя сигнификантно се увеличава. С напредване на
заболяването, кожната дебелина намалява и промените стават несигнификантни за
отделните фази (7, 200).
Пътят на JAK/STAT е основният сигнален механизъм за няколко цитокини и
растежни фактори (110, 188-А). Насочването към JAK и STAT може да бъде безопасна и
ефикасна стратегия за лечение на тези заболявания. Тофацитиниб, като първият
инхибитор на JAK, е одобрен за лечение на ревматоиден артрит. Също така, много други
JAK инхибитори са доказани или са в различни фази на клинични изпитвания за
различни заболявания. Понастоящем малкомолекулните JAK инхибитори се считат за
нова категория лекарства при лечението на рак и имунно-медиирани заболявания (9,
110).
STAT3 е част от пътя на JAK/STAT и има критична роля при фиброзата на кожата
и белите дробове (188-А). Тофацитиниб е „пан-JAK инхибитор“, тъй като има ниска
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селективност на JAK, като е в състояние да блокира JAK1, JAK2 и JAK3 (8). Някои
основни медиатори, които се считат за основни в патогенезата на ПСС, са включени в
сигналния път на JAK/STAT: IL-6, IFN тип 1 и 2 и най-важното IL-4 и IL-13 (21).
Безопасността и ефикасността на тофацитиниб при ПСС са тествани във фаза I/II,
6-месечно, двойно-сляпо, рандомизирано плацебо-контролирано проучване, проведено
при ранни (≤ 60 месеца) пациенти с дифузна СС (203). През периода на проучването е
доказано, че тофацитиниб се понася добре, като нито един пациент не е имал нежелани
събития ≥ степен 3. Наблюдава се тенденция към подобряване на мерките за клинични
резултати.
ПСС е заболяване със забележителна хетерогенност, отразяваща огромното
клинично разнообразие. Последните открития относно участието и взаимодействието на
различни цитокини и маркери доведоха до по-добро разбиране на патогенезата на
заболяването и до идентифициране на нови терапевтични цели. Подобрените стратегии
за скрининг и оценка насърчиха по-ранно откриване, стратификация и интервенция. Има
общ консенсус относно употребата на имуносупресори при пациенти с ранна ПСС.
Въпреки това, недостатъците на традиционните имуносупресори при заболяването,
заедно с брилянтния успех на биологичните DMARD и нискомолекулните синтетични
лекарства при възпалителен артрит, подтикнаха изследването на техните потенциални
ползи при ПСС. Следвайки парадигмите, установени при възпалителен артрит, изглежда
очевидно, че едновременните или последователни комбинирани терапии ще трябва да
бъдат изследвани при пациенти със СС.
По отношение на другите биологични продукти не може да се направи категорично
заключение при липса на строги рандомизирани контролирани проучвания. В известна
степен обнадеждаващи данни са налични от проучванията за ефекта на IL-6 блокерите
при пациенти със СС. Последните обещаващи стратегии за стратификация на
пациентите, базирани на статуса на автоантитела (анти-топоизомераза I срещу антиРНК-полимераза 3 срещу анти-центромер и др.) и профилиране на кожни гени предлагат
възможност за избор и идентифициране на най-добрите кандидати за всяка целева
терапия, какъвто е тофацитиниб.
Нашето изследване включва 66 пациенти със СС (59 жени и 7 мъже) на възраст
22-70г., средна възраст 48.45 ± 12.35год. за групата на лечение с TOF и 48.21 ± 11.51 год
за групата на лечение с MTX. Пациентите бяха разпределени в 2 групи в съотношение
1:1. 33 от тях получиха терапия с TOF 5mg, 2 пъти дневно; 33 получиха терапия с MTX
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7.5-10mg веднъж седмично. Всички пациенти изпълват класификационните критерии за
Системна склероза ACR/EULAR, 2013 г. (192).
Според получените резултати, на базово ниво, пациентите от двата вида лечение,
TOF и MTX, имат сходни стойности на изследваните показатели, без значима разлика,
на 12-та седмица, след започване на лечението, се наблюдава намаляване на стойностите
на изследваните показатели и при двете групи пациенти. Като цяло, по-ниски стойности
се установяват при лекуваните с TOF, но липсата на значима разлика между групите се
запазва. Медианата на mRSS намалява на 19 при TOF и на 20 при MTX, p = 0.058.
Кожната дебелина също намалява на 1.59мм при лечението с TOF и на 1.67мм при MTX,
p = 0.273. US10SSc скорът, който на базово ниво има стойност 16 и при двете групи
намалява на 13 при лечението с TOF и на 15 при лечението с MTX, p = 0.089.
На 26-та седмица, разликата между двата вида лечение се уголемява относно
трите показатели и достига статистическа значимост. При лечението с TOF се наблюдава
твърда тенденция на намаляване на стойностите, докато при MTX промяната е колеблива
с леко увеличаване или намаляване на стойностите.
Според W. Wu и съавтори, кожното засягане при дифузна СС е предиктор за
степента на висцерално засягане, прогноза и смъртност. mRSS отразява прогресията на
заболяването и неговото подобрение е положителен прогностичен знак и обратно (204).
Поради тези причини mRSS беше избран като първична крайна точка за ефикасност. В
допълнение, ние оценихме мускулно-скелетното засягане, тъй като е доказано, че
ставното и периартикуларното засягане е свързано с по-агресивен ход на заболяването,
прогресиране на кожната фиброза, засягане на вътрешните органи и по-лоша прогноза
(39, 190). Освен това, синовитът и TFRs са независими предиктори за прогресиране на
кожната фиброза и белодробна фиброза (143).
Според нашите резултати, TOF е по-ефективен относно засягането на кожата и
мускулно-скелетната система от MTX. И на 26-ата, и на 52-та седмица пациентите,
лекувани с TOF, имат значително по-ниски средни стойности и значително по-високи
средни намаления и средни процентни намаления на променливите на резултата в
сравнение с групата на MTX, подобно на резултати на други автори (9).
Във фазата на планиране на проучването предположихме 40% по-добър резултат
при първичната мярка (mRSS) в групата на лечение с TOF в сравнение с групата на MTX.
На 26-та седмица се наблюдава разлика от 9 точки в средното намаление на mRSS и
разлика от 37,34% в средното процентно намаление в полза на TOF. На 52-та седмица
тези разлики се увеличават допълнително до 10,43 точки в средното намаление на mRSS
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и 44% в средното процентно намаление. Индивидуалните промени в TOF варират от −7
до −24 точки, като мнозинството (75%) са постигнали намаление с над −10 точки. За
сравнение, индивидуалните промени в групата на MTX варират между 6 и −7 точки, тъй
като 64% са под −5 точки, 13% не показват промяна, а 13% показват увеличение на mRSS.
Резултатите от други наскоро публикувани рандомизирани контролирани
проучвания с тоцилизумаб (126), абатацепт, риоцигуат и белимумаб при дифузна СС са
близки до статистическа значимост, но не отговарят на първичната крайна точка за
намаляване на mRSS (20, 21, 131).
Оценката на дебелината на кожата чрез mRSS има някои недостатъци по отношение на
неговата обективност, пристрастия сред оценителите и невъзможност за откриване на
фини промени в кожата. Други техники като високочестотната ултрасонография са почувствителни, обективни и надеждни за оценка на дебелината на кожата (125).
Мускулно-скелетната ултрасонография може да се използва за оценка на ставно
и периартикуларно засягане при пациенти със СС (127). Elhai et al. показват, че
признаците на засягане на сухожилията са по-чести при СС, отколкото при пациенти с
РА (96). Склерозиращият теносиновит, открит чрез ултразвук като хиперехогенно
удебеляване на обвивката на сухожилието, изглежда е по-специфичен за СС и рядък при
RA (96).
В нашето проучване TOF е по-ефективен от MTX за намаляване на мускулноскелетното участие в СС. Всъщност средното намаление на US резултата на ставите и
сухожилията (US10SSc score) е значително по-високо в TOF групата и в трите времеви
точки.
Нашето пилотно проучване е едно от първите проучвания за ефикасността на
лечението

с TOF при

пациенти

със СС. Използването

на

високочестотна

ултрасонография за обективно измерване и наблюдение на ефикасността на TOF и MTX
върху засягане на кожата и опорно-двигателния апарат е друг нов аспект. Фактът, че и
трите измервания на резултата (mRSS, дебелина на кожата и US10SSc score) показват
последователни резултати, може да потвърди валидността на наблюдаваните клинични
подобрения.
Лечението с TOF показва положителен ефект върху броя и размера на
дигиталните улцерации. На изходно ниво дигитални улцерации са документирани при
осем пациенти, на лечение с TOF и шест пациенти, на лечение с MTX (Фиг. 14). В хода
на лечението не са се развили нови дигитални улцерации при пациенти на лечение с TOF
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и общият брой на дигитални улцерации е намален със 75%. В същата група пациент с
продължителен сърбеж показа значително подобрение. За сравнение, не е наблюдавано
заздравяване на дигитални улцерации в групата на MTX и са настъпили три нови DUs
(15% увеличение).
Налягането в a. pulmonalis (АP) в милиметри живачен стълб (mmHg) и броя В
линии, установени чрез ехография на бял дроб (LUS), бяха измерени на базово ниво и в
края на лечението (52-ра седмица) при пациентите на лечение с TOF и МТХ. Не бяха
установени значими разлики относно стойността на налягането в a. pulmonalis и броя на
LUS-В линиите между лечението с TOF и MTX . На базово ниво, медианата на
налягането в a. pulmonalis има еднаква стойност от 18mmHg и в двете пациентски групи
и почти еднакви средноаритметични стойности, p = 0.750. В края на лечението медианата
на налягането в a. pulmonalis остава непроменена и при двата вида лечение (18mmHg)
със сходни средноаритметични стойности, p = 0.454. LUS–В линиите също показват
еднакви медиани при двете лечения: N = 5 на базово ниво (p = 0.972); N = 6 в края на
лечението (p = 0.967). Средният брой на LUS–В линиите също е много сходен при
лечението с TOF и MTX. Подобни резултати са установени и от други изследователи
(117, 140).
При подгрупата пациенти с ILD на терапия с TOF беше проследен форсиран
витален капацитет на изходно ниво и в края на едногодишното проследяване. Установи
се спад във предвидения FVC, но само с 2,95%. Сходни резултати за редукцията във FVC
са получени и при други автори, оценяващи други препарати за терапевтично повлияване
на белодробната функция на пациенти със SS-ILD сравнени със плацебо при по-големи
пациентски кохорти (226). При тези проучвания първична крайна цел е именно
забавянето във спада на FVC. Един от тези препарати (Нинтеданиб) е регистриран за
употреба с промяна на FVC, подобна на тази, която получаваме при TOF. Необходими
са повече данни за ефекта на Тофацитиниб върху интерстициалното белодробно засягане
при пациенти със системна склероза, но получените от нас резултати може би показват,
че блокирането на JAK/STAT сигналния път намалява прогресията в спада на FVC.
Плътността на слезката и черния дроб бяха оценени чрез Еластография преди
започване на лечението (базово ниво) и в края на лечението на 52-ра седмица при
пациентите на активно лечение с TOF и контролната група, лекувана с МТХ. Плътността
на слезката и черния дроб показа сходни средни, минимални и максимални стойности
при пациентите лекувани с TOF и MTX. На базово ниво, средната ПС при лечението с
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TOF възлиза на 3.106±0.42м/с, а при лечението с MTX на 3.108±0.42м/с, p = 0.988. В
края на лечението, на 52-ра седмица, средната плътност на слезката и при двете лечения
остава почти непроменена: TOF 3.103±0.42м/с; MTX 3.110±0.43м/с, p = 0.945. Подобна
тенденция се наблюдава относно плътността на черния дроб. Плътността на черния дроб
също не показа значима промяна в едногодишния период на лечение с TOF (p = 0.079 )
и с MTX (p = 0.109).
По време на лечението с TOF и MTX бяха проследени проявите на заболяването
от системна склероза по въпросника за самооценка на здравето SHAQ (Scleroderma
Health Assessment Questionnaire) в четири точки от време: базово ниво, 3-ти месец, 6-ти
месец и 12-ти месец. Информационната система PROMIS доказа същата тенденция като
при останалите скали - на базово ниво при двете лечения се очертават сходни средни
стойности, съответстващи на умерени (известни) затруднения при всички дейности, без
значима разлика. На 3-ти, 6-ти и 12-ти месец се наблюдава разлика между пациентите
лекувани с TOF и MTX в полза на TOF. Резултатите от двата въпросника доказаха подобрия ефект на лечението с TOF в сравнение с това с MTX.
Не е наблюдавана значима разлика в броя на нежеланите реакции в двете лекувани
групи до седмица 52 и не са открити случаи на херпес зостер или дълбоки венозни
тромбози в групата, лекувана с TOF. Степента на прекратяване на лечението (3% за
групата TOF и 6% за групата с MTX) е по-ниска в настоящото проучване в сравнение с
изпитването с тоцилизумаб (9%), подобно на резултатите на други автори (106, 107).
Няма нови видове нежелани събития в сравнение с тези досега докладвани за
препарата, подобно на резултатите на други автори (7,8,11).
Получените от нас резултати ни карат да мислим, че сме на прав път по-отношение на
бъдещите възможности за системно повлияване на редица от органните включвания при
СС. Може би терапевтичния пробив ще е някъде около инхибирането на възловия
цитокин Il-6, за което основна роля има и блокирането на JAK/STAT сигналния път.
Надяваме се че, нашето проучване, като едно от първите в проблема ще инициира нови
изследвания в тази област.
Бъдещи предизвикателства ще са използването на прецизната медицина за
изграждане на персонализиран терапевтичен подход към пациентите със СС.
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6. ИЗВОДИ

1.

Блокирането на JAK/STAT сигналния път при пациенти със СС

повлиява благоприятно кожното засягане и DU.
2.

Блокирането на JAK/STAT сигналния път повлиява благоприятно

ставното и сухожилно засягане при пациенти със СС.
3.

Блокирането на JAK/STAT сигналния път не води до намаляване на

плътността на вътрешните органи.
4.

Блокирането на JAK/STAT сигналния път не води до промяна на ПН

и броя В линии, но може би намалява прогресията в спада на FVC.
5.

Качеството на живот на пациентите със СС на лечение с TOF, оценено

чрез пациентски въпросници PROMIS 29, SHAQ, PGA VAS, CGA VAS е подобро от това на пациенти, лекувани с МТХ.
6.

Изследване на безопасността при лечение с TOF и докладваните

нежелани лекарствени реакции не доказа по-чести или тежки събития при
болни с СС на лечение с TOF, в сравнение с тези на лечение с МТХ.
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7. ПРИНОСИ
А. Приноси с оригинален характер
1.

Първото проучване доказващо ефекта от терапията с ТOF върху

кожното засягане, оценено чрез mRSS и високочестотна ултрасонография и
ставното и сухожилно засягане, оценено чрез US10SSc score в сравнение с
лечението с МТХ при болни с СС
2.

За първи път е оценена и проследена плътността на черен дроб и

слезка при пациенти със СС в хода на лечение.
3.

За първи път в България са проучени PROMIS 29, SHAQ, PGA VAS,

CGA VAS при пациенти с СС на различни терапевтични схеми
Б. Приноси с научно-приложен характер
1.

Дигиталните улцерации при СС не се увеличават при лечение на СС с

ТOF
2.

Разработените скали и индекси (PROMIS 29, SHAQ, PGA VAS, CGA

VAS) за активност на СС могат да се прилагат в рутинната ревматологична
практика
3.

Оценена е ролята на ултрасонографията и еластографията при болни

със СС като диагностичен метод

В. Приноси с потвърдителен характер
1.

Доказано е, че лечението с ТOF не предизвиква по-тежки инфекции

(включително и херпес-зостер вирусна инфекция), в сравнение с лечение с
MTX.
2.

Изследване на безопасността при лечение с TOF и докладваните

нежелани лекарствени реакции не доказа по-чести или тежки събития при
болни със СС на лечение с TOF, в сравнение с тези на лечение с МТХ
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