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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
ВМН  вторична мемранозна нефропатия 

ДЕ диагностична ефективност 

ДН  други нефропатии 

ДС  диагностична специфичност 

ДЧ диагностична чувствителност 

ЗК  здрави контроли 

ИО  истински отрицателен резултат 

ИП  истински положителен резултат 

ЛО лъжливо отрицателен резултат 

ЛП  лъжливо положителен резултат 

МН мембранозна нефропатия 

ПМН  първична мембранозна нефропатия 

ХЛИА хемилуминисцентен имуноанализ 

аnti-PLA2R1 anti-phospholipase A2 receptor antibodies –  
(aнти-фосфолипаза A2 рецепторни антитела) 

anti-THSD7A anti-thrombospondin type-1 domain containing 7A protein antibodies – 
(анти-тромбоспондин тип-1 домен съдържащ 7А протеин антитела) 

ELISA еnzyme-linked immunosorbent assay –  
(ензимносвързан имуносорбентен анализ) 

IIF indirect immunofluorescence assay –  
(индиректен имунофлуоресцентен анализ) 

IFCC International Federation of Clinical Chemistry –  
(Международна федерация по клинична химия) 

NPV negative predictive value – (отрицателна предсказваща стойност) 

PLA2R1 M-type phospholipase A2 receptor –  
(М тип фосфолипаза А2 рецептор) 

PPV positive predictive value – (положителна предсказваща стойност) 

RC-IFA recombinant cell-based indirect immunofluorescence assay – 
(рекомбинатно клетъчен индиректен имунофлуоресцентен анализ) 

THSD7A thrombospondin type-1 domain-containing 7A protein – 
(тромбоспондин тип-1 домен съдържащ 7А протеин) 

WB Western blot – (уестърн блот анализ)  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Мембранозната нефропатия (МН) е една от най-честите причини за 

нефротичен синдром при възрастни лица с все още не напълно изяснена 
етиология, която може да се появи във всяка възраст и при всички 
етнически групи. Първичната ѝ форма се среща по-често при мъже 
отколкото при жени и рядко засяга деца. Около 30 до 40% от пациентите с 
МН развиват краен стадий на бъбречно заболяване в рамките на 5 до 15 
години, съпроводено с висока смъртност. 

Съвременните концепции относно патогенезата на МН са базирани на 
ранни проучвания, проведени върху опитния модел на Heymann. За първи 
път през 2002 год. Н. Debiec представя данни за наличие на 
трансплацентарно преминаващи алоантитела насочени срещу неутралната 
ендопептидаза при хора. През 2009 год. Becket и сътр. съобщават по-
конкретни данни за наличие на антиген, експресиран върху човешки 
бъбречни подоцити, наречен М тип фосфолипаза А2 рецептор. Допуска се, 
че той участва в патогенезата на първичната мембранозна нефропатия 
(ПМН) при възрастни лица. Вече е установено, че при по-голямата част от 
тези пациенти се откриват антитела срещу рецепторa на фосфолипаза А2 
(аnti-PLA2R1).  

Според редица клинични проучвания аnti-PLA2R1 не се откриват при 
всички пациенти с ПМН. През 2014 год. Тоmаs и сътр. идентифицират тип 
1 трансмембранен протеин наречен тромбоспондин тип 1 домен съдържащ 
7А протеин. Предполага се, че аналогично на аnti-PLA2R1, към 
тромбоспондин тип-1 домен съдържащ 7А протеин също се образуват 
автоантитела (anti-THSD7A). 

Качественото и/или количествено изследване на серумната 
концентрация на аnti-PLA2R1 и на anti-THSD7A засега не е широко 
застъпено в клиничнолабораторната практика у нас. В научната литература 
проучванията, посветени на влиянието на пола и възрастта върху 
серумните концентрации на аnti-PLA2R1 и anti-THSD7A при клинично 
здрави лица са много малко. Към настоящия момент няма изградени 
референтни граници на показателя аnti-PLA2R1 антитела в серум за 
българската популация. Тяхното изработване ще улесни интерпретацията 
на получените резултати с цел поставяне на своевременна диагноза, ще 
подпомогне диференциалната диагноза, ще улесни оценката на 
клиничното протичане на заболяването и ще е полезно при 
мониторирането на ефекта от проведеното лечение. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 
ЦЕЛ: Да се оцени диагностичната надеждност на резултатите за anti-

PLA2R1 и anti-THSD7A при пациенти с нефрологични заболявания. 
 

ЗАДАЧИ 
1. Да се подберат подходящи методи за определяне на anti-PLA2R1 и 

anti-THSD7A антитела. 

2. Да се изградят референтни граници на anti-PLA2R1 в серум от венозна 
кръв при клинично здрави възрастни лица от българска популация. 

3.  Да се проучи влиянието на факторите пол и възраст върху серумната 
концентрация на anti-PLA2R1 при клинично здрави лица. 

4. Да се изследва серумната концентрация на anti-PLA2R1 при пациенти 
с първична мембранозна нефропатия (ПМН), вторична мембранозна 
нефропатия (ВМН) и други нефропатии (ДН) и получените стойности 
да се сравнят с тези на клинично здрави лица. 

5. Да се определи процента на положителните резултати за anti-THSD7A 
при пациенти с ПМН, с ВМН и с ДН. 

6. Да се оцени диагностичната надеждност на резултатите за 
anti-PLA2R1. 

7. Да се оцени диагностичната надеждност на резултатите за 
anti-THSD7A. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

МАТЕРИАЛИ 

1. Клиничен материал, критерии за подбор на участниците в 
клиничните проучвания 
В дисертационната работа са включени общо 233 лица на възраст от 

20 до 67 год. за периода 2015-2018 год. Лицата от проучването са 
разпределени в следните три групи: 

1. Клинично здрави лица в зряла възраст (n = 120) 
2. Пациенти с бъбречни заболявания (n = 113): 

• пациенти с ПМН (n = 52) 
• пациенти с ВМН (n = 12) 
• пациенти с ДН (n = 49) 

3. Контролна група здрави лица (ЗК) (n = 50) 
Проучването е одобрено от Комисията по научна етика към МУ-

Пловдив с протокол № Р-7659/09.10.2019 г. От всички лица е взето писмено 
информирано съгласие за участие в проучването. 

1.1. Клинично здрави лица в зряла възраст  
Критериите за подбор на клинично здравите лица са съобразени с 

общоприетите препоръки на Международната федерация по клинична 
химия и Института по клинични и лабораторни стандарти. Подборът на 
лицата се извърши чрез следните критерии за включване: възраст над 
18 год., доброволност, клинично здраве, хематологични, клинично-
химични и уринни лабораторни показатели в съответните референтни 
интервали. Като критерии за изключване се приеха: данни за остри 
възпалителни заболявания през последните 30 дни, хронични заболявания 
(белодробни, чернодробни, бъбречни, сърдечно-съдови), затлъстяване, 
злокачествени заболявания, системни заболявания, хирургични 
интервенции в последните 3 месеца преди вземането на кръвта, 
злоупотреба с алкохол или наркотици, тежки физически натоварвания или 
психически стрес, бременност или лактация. 

1.2. Пациенти с нефрологични заболявания  
Подборът на пациентите с нефрологични заболявания е извършен с 

помощта на специалистите от Клиника по нефрология, УМБАЛ 
„КАСПЕЛА“ гр. Пловдив. Диагнозата на нефрологичното заболяване е 
поставена въз основа на клинични, патоморфологични и имунологични 
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критерии. Материал от бъбрек за хистологично изследване е получен чрез 
бъбречна пункционна биопсия. Според данните от хистологичното 
изследване, пациентите са разделени на две групи – пациенти с МН и 
пациенти с ДН.  

Пациентите с МН са подразделени на пациенти с ПМН и пациенти с 
ВМН с помощта на следните две групи критерии: 

1. Общоприети клинични критерии за поставяне на диагнозата ВМН: 
• наличие на паранеопластично заболяване при диагностициране-

то или до 5 год. след това  
• наличие на хронична хепатит В вирусна или хепатит C вирусна 

инфекция 
• данни за системни заболявания (системен лупус еритематодес, 

ревматоиден артрит) 
2. Патоморфологични критерии за поставяне на диагнозата ВМН:  

• наличие на мезангиални и/или субендотелни имунни депозити 
при имунофлуоресцентен анализ  

• преобладаване на Ig A депозити 
• наличие на мезангиална пролиферация 

Групата с ДН включва пациенти със следните заболявания: болест на 
минималните промени (n = 9); тубулоинтерстициален нефрит (n = 8); 
диабетна нефропатия (n = 17); хипертонична нефроангиосклероза (n = 6); 
лековерижна нефропатия (n = 1); мембранопролиферативен ГН (n = 2); 
огнищна и сегментна гломерулна склероза и хиалиноза (n = 3); амилоидоза 
(n = 1); антифосфолипиден синдром (n = 1); немебранозен системен лупус 
еритематодес (n = 1).  

1.3. Контролна група здрави лица – за сравнение са използвани 
50 съответни по пол и възраст контроли, подбрани от групата на клинично 
здравите лица. 
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МЕТОДИ 

1. Клинично-лабораторни методи 

1.1. Имуно-ензимен метод за количествено измерване на anti-
PLA2R1 антитела в биологични проби (серум, плазма). 

За количествено измерване на аnti-PLA2R1 антитела е използван тест-
набор за имуно-ензимно определяне на аnti-PLA2R1 антитела в серум или 
плазма на фирма EUROIMMUN, Germany с кат. № EA 1254-9601 G. 
Принцип: индиректен имуноензимен анализ на базата на ELISA техника. 

Предварителна подготовка на пробите за анализ 
Пациентските проби се разреждат предварително 1:101 с буфер за 

разреждане на проби. Калибраторите и контролите не се разреждат. За 
качествен или полуколичествен анализ се инкубира само калибратор 2, 
позитивен и негативен контрол и пациентска проба. За провеждане на 
количествен анализ се инкубират калибратори от 1 до 5, позитивен и 
негативен контрол и пациентска проба. Неразредена пациентска проба, 
която не подлежи на изследване в момента, може да бъде съхранена при 
температура от 2°С до 8°С за 14 дни. 

1.2. Имунофлуоресцентен метод за качествено и полуколичествено 
определяне на аnti-THSD7A антитела в биологични проби (серум, 
плазма) 

За качествено определяне на аnti-THSD7A антитела е използван тест-
набор за индиректно имунофлуоресцентно определяне на аnti-THSD7A 
антитела в серум или плазма на фирмата EUROIMMUN, Germany с кат. № 
FA 1254-1003-51. Принцип: индиректен имунофлуоресцентен анализ. 
Концентрациите на аnti-THSD7A антитела са отчетени на 
епифлуоресцентен микроскоп на фирма OMAX, модел: M837ZFLP-TP. 

Предварителна подготовка на пробите за анализ 
Препоръчително е разреждане на пробите при полуколичествен 

анализ, като за целта се използва PBS-Tween 20. Пример за разреждане 
1:10: 11,1 μl серум се смесва със 100 μl разтвор PBS-Tween 20, след което 
внимателно се размесва. 
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1.3. Хематологични, клинично-химични и уринни изследвания: 
пълна кръвна картина (BC-5380, China), клинично-химични анализи 
(Olympus AU 480, USA), уринни показатели (Standard Diagnostics, Inc., 
Korea, South).  

За изследваните показатели е извършван системен вътрешен контрол 
на качеството чрез фирмени контролни материали. Външна оценка на 
качеството на резултатите е осъществена чрез участие в национална 
система за външна оценка на качеството и международна програма за 
външна оценка на качеството RANDOX. 

2. Статистически методи 
Статистическата обработка на резултатите е извършена с програма за 

социални науки IBM SPSS v. 25 (2017). За ниво на значимост на нулевата 
хипотеза е прието Р < 0.05. Използвани са следните параметрични методи: 
еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), вариационен анализ, 
алгоритъм на Хорн, тест на Левин. При разпределение различно от 
нормалното, е използвана експоненциална трансформация. Използвани са 
и непараметрични методи: тест на Kolmogorov-Smirnov, тестовете на 
Anderson-Darling и Kramer von Mises`s, изчислени са коефициентите на 
асиметрия и ексцес, тест на Kruskal-Wallis, тест на Mann-Withney U, пост 
хок анализ.  

Референтните граници на anti-PLA2R1 и техните 90%-тни 
доверителни интервали са определени с програмата RefVAL v. 4.11 
(Solberg, 2006).  

Анализът на данните за определяне на диагностичната надеждност на 
резултатите за anti-PLA2R1 е осъществен с програмата MedCalc v. 18.5, 
2018 MedCalc Software. Изчислени са: стойност на площ под кривата 
(AUC), диагностична чувствителност (ДЧ), диагностична специфичност 
(ДС), положителната и отрицателна предсказваща стойност (PPV, NPV), cut 
off стойност. 

За нагледно представяне на резултатите са използвани графични 
методи – фигури, таблици, хистограми и стълбовидни диаграми. 
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РЕЗУЛТАТИ 

Задача 2. Изграждане на референтни граници на anti-PLA2R1 в серум 
от венозна кръв при клинично здрави лица от българската популация 

Подбор и характеристика на лицата от референтната група 
За определяне на референтните граници на anti-PLA2R1 са използвани 

данните от 120 клинично здрави лица, от които 59 мъже (49%) и 61 жени 
(51%) (фиг. 1). 

 
Фигура 1. Разпределение на лицата от референтната група по пол 

Средната възраст (mean ± SD) на лицата от проучването е 47.08 ± 
12.94 г. с диапазон между 20 и 67 години. Средната възраст на мъжете не се 
различава статистически значимо от тази на жените (48.44 ± 12.29 г. 
спрямо 45.77 ± 13.61 г., t = 1.131; Р = 0.260). 

Алгоритъм при определяне на референтните граници  

За определяне на референтните граници на anti-PLA2R1 е използвана 
разработената от H. Solberg програма RefVAL. Алгоритъмът включва: 

1. Проверка на вида на разпределението на стойностите на anti-
PLA2R1 в общата група и отделно при мъжете и при жените. 
Данните се представят графично чрез хистограми, изчисляват се 
коефициентите на асиметрия (skewness) и ексцес (kurtosis) на 
емпиричното разпределение.  

2. Отстраняване на рязко отклоняващи се стойности „бегълци” 
(outliers).  

49%51%
мъже

жени 
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3. Избор на статистически метод за определяне на референтни 
граници. Прилагат се тестовете на Колмогоров-Смирнов, 
Anderson-Darling и Cramer von Mises’s за съпоставка на 
разпределението на изследваните извадки. 

4. При негаусово разпределение на резултатите се извършва 
трансформация с цел нормализиране на разпределението (използва 
се експоненциална трансформация). 

5. Определят се 0.025 и 0.975 фрактили и техните 90%-ни интервали 
на доверителност.  

6. Извършва се обратна трансформация и получаване на долна и 
горна референтни граници. 

Проверка на вида на разпределение на резултатите за anti-PLA2R1 
Проверихме видът на статистическото разпределение на 

концентрациите на anti-PLA2R1 в общата група и поотделно за двата пола 
с помощта на тестовете на Колмогоров-Смирнов, Anderson-Darling, Cramer 
von Mises’s и коефициентите на асиметрия (skewness) и ексцес (kurtosis). 
Получените от нас данни показват, че разпределението на стойностите на 
anti-PLA2R1 в общата група и при жените не отговаря на критерия за 
нормалност на разпределението (Гаусово разпределение).  

За откриване и отстраняване на рязко отклоняващи се стойности 
„бегълци“ (outliers) използвахме алгоритъма на Хорн (2001), според който 
в общата група и в групите по пол не се установиха рязко отклоняващи се 
стойности.  

Графичното представяне (хистограми) на разпределението на anti-
PLA2R1 в общата група и отделно при двата пола е представено на фиг. 2. 
От хистограмите се вижда, че в общата група и при жените е налице лява 
положителна асиметрия (positively skewed). 
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Фигура 2. Хистограми на разпределението на anti-PLA2R1 в общата група и 
отделно при мъжете и жените 

Избор на статистически метод за определяне на референтните граници 
на anti-PLA2R1 

В общата група и при жените, с цел нормализиране на 
разпределението на резултатите за anti-PLA2R1, е използвана 
експоненциална трансформация на данните. След извършената 
трансформация се установи нормализиране на разпределението на данните 
и след последваща обратна трансформация на получените стойности 
референтните граници се определиха с параметричен метод. 

Получените референтни граници на anti-PLA2R1 с техните 90% 
доверителни интервали за общата група и отделно за мъже и за жени са 
представени на табл. 1. 

Таблица 1. Референтни граници на anti-PLA2R1 (RU/ml) в общата група, 
при мъжете и при жените 

Показатели Общо Мъже Жени 
Брой случаи 120 59 61 
Долна реф. граница  
(90% ДИ) 

0.83 
(0.39 – 1.33) 

0.48 
(0.44 – 1.34) 

0.60 
(0.16 – 1.28) 

Горна реф. граница  
(90% ДИ) 

17.83 
(16.10 – 19.65) 

18.88 
(16.61 – 19.19) 

18.81 
(16.22 – 19.84) 
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Задача 3. Проучване на влиянието на факторите пол и възраст върху 
серумната концентрация на anti-PLA2R1 при клинично здрави лица 

При съпоставката на резултатите на anti-PLA2R1 при двата пола е 
използван теста на Ман-Уитни Ю, с помощта на който не установихме 
статистически значима полова разлика в концентрацията на anti-PLA2R1 
(табл. 2).  

Таблица 2. Данни от съпоставката на резултатите на anti-PLA2R1 по пол 

Пол Брой 
 

(n) 

Средна 
стойност 
(Mean) 

Стандартно 
отклонение 

(SD) 

Медиана Ман-Уитни 
Ю 

P 

Мъже 59 8.13 (RU/ml) 4.89 (RU/ml) 7.39 (RU/ml) 1532.00 0.160 
Жени 61 6.87 (RU/ml) 4.41 (RU/ml) 6.15 (RU/ml) 

На фиг. 3 са представени получените медиани на anti-PLA2R1 с 
техните квартили при двата пола. 

 
Фигура 3. Стойности на медианите на anti-PLA2R1 при мъже и жени 

За да анализираме влиянието на възрастта върху стойностите на anti-
PLA2R1 разделихме клинично здравите лица на пет възрастови групи: 20 – 
30 год.; 31 – 40 год.; 41 – 50 год., 51 – 60 год., 61 – 67 год. Получените 
средни стойности на anti-PLA2R1 по декади са представени на фиг. 4. Чрез 
еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA) се установи 
статистически значима разлика в концентрацията на anti-PLA2R1 по 
възрастови групи, F = 3.607, Р = 0.008. 
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Фигура 4. Средни стойности на anti-PLA2R1 с техните 95% доверителни 
интервали в отделните възрастови групи 

Тъй като са съпоставени пет възрастови групи, еднофакторния 
дисперсионен анализ е последван от постхок анализ по двойки, за да се 
определи при кои възрастови групи стойностите на anti-PLA2R1 са 
статистически значимо различни. За целта е използван теста на Туки. 
Установихме, че средната стойност на anti-PLA2R1 е най-висока при 
лицата на възраст между 20 и 30 год. и постепенно намалява при 
останалите възрастови групи. Статистически значима разлика се установи 
само при сравнение на групата 20-30 год. с три от останалите групи: с 41 – 
50 год. (Р = 0.047); с 51 – 60 год. (Р = 0.004) и с 61 – 67 год.(Р = 0.044). 
Всички останали съпоставки не показаха статистически значима разлика, 
Р > 0.05. 
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Задача 4. Изследване на серумната концентрация на anti-PLA2R1 при 
пациенти с ПМН, с ВМН и с ДН и сравнение на получените стойности 
с тези на клинично здрави лица 

Настоящото проучване включва данни от анализа на 52-ма пациенти с 
ПМН, 12 пациенти с ВМН и 49 пациенти с ДН. За целите на сравнителния 
анализ са използвани данните на 50 ЗК. Средната възраст на лицата от 
четирите групи не се различава статистически значимо (Р = 0.055). 
Половото разпределение в групите също е без значима разлика (Р = 0.872). 
При всички групи относителният дял на мъжете е по-голям от този на 
жените. 

Поради негаусовото разпределение на данните, с теста на Крускел-
Уолис установихме, че четирите групи от проучването се различават 
статистически значимо по средната концентрация на аnti-PLA2R1, 
(P < 0.001).  

Данни от съпоставката по двойки на концентрацията на аnti-PLA2R1 
на всяка една от патологичните групи с тази на контролите (тест на Ман-
Уитни Ю) са представени на фиг. 5. Статически значима е средната разлика 
на аnti-PLA2R1 при сравнение на ПМН с контролите (U = 795.00, P = 
0.001) и на ДН с контролите (U = 788.50, P = 0.002). Серумната 
концентрация на аnti-PLA2R1 при пациенти с ПМН е статистически 
значимо по-висока от тази на здрави лица, а тази на пациенти с ДН е 
статистически значимо по-ниска. Аnti-PLA2R1 не се различава 
статистически значимо при сравнение между групата с ВМН и контролите 
(U = 227.00, P = 0.193).  

 
Фигура 5. Междугрупови разлики при съпоставка по двойки на концентра-
цията на anti-PLA2R1 (RU/ml) при пациенти с ПМН, ВМН, ДН с тази на ЗК 
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За да получим по-пълна представа за междугруповите разлики, с теста 
на Крускел-Уолис сравнихме концентрациите на аnti-PLA2R1 между трите 
патологични групи и установихме, че разликата между тях също е 
статистически значима (P < 0.001). Данни от съпоставката по двойки на 
концентрацията на аnti-PLA2R1 между патологичните групи (тест на Ман-
Уитни Ю) са представени на фиг. 6. Установихме статистически значима 
разлика на аnti-PLA2R1 при сравнение между ПМН и ВМН (U = 170.00, 
P = 0.015) и между ПМН и ДН (U = 528. 50, P < 0.001). Прави впечатление 
значително по-високата концентрация на аnti-PLA2R1 при пациенти с 
ПМН в сравнение с останалите две патологични групи. Не се установи 
разлика при сравнение на аnti-PLA2R1 между ВМН и ДН (U = 222.00, P = 
0.191). 

 
Фигура 6. Междугрупови разлики при съпоставка по двойки на 
концентрацията на anti-PLA2R1 (RU/ml) при пациенти с ПМН, ВМН и ДН  

Задача 5. Определяне на процента на положителните резултати за anti-
THSD7A при пациенти с ПМН, с ВМН и с ДН 

В проучването са включени общо 113 пациента, от които 52 с ПМН, 12 
с ВМН и 49 с ДН. Средната възраст на лицата от групите с ПМН, ВМН и 
ДН и тяхното разпределение по пол не се различават статистически 
значимо (P = 0.055 и P = 0.872 съответно). Съотношението между мъжете и 
жените в трите групи е в полза на мъжете. 
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При всички пациенти е определено количеството на аnti-PLA2R1 
антитела. Критерий за включване на пациентите в настоящето проучване е 
препоръчаната от производителя на тест набора концентрация на аnti-
PLA2R1 антитела в серума ≥ 20 RU/ml. Всеки резултат ≥ 20 RU/ml е приет 
за положителен. Алгоритъмът за оценка на положителните за аnti-THSD7A 
пациенти при трите групи е представен на фиг. 7. 

 
Фигура 7. Алгоритъм за оценка на положителните резултати за аnti-
THSD7A при пациенти с ПМН, ВМН и ДН 

Установихме, че в групата с ПМН 23 от пациентите (44%) са 
отрицателни за аnti-PLA2R1 антитела, а 29 от пациентите (56%) са 
положителни. В групите с ВМН и ДН всички пациенти са аnti-PLA2R1 
антитела отрицателни. От пациентите с ПМН, отрицателни за аnti-PLA2R1 
антитела (n = 23), двама (8.7%) са положителни аnti-THSD7A (фиг. 8). В 
групата с ПМН като цяло (n = 52) процента на положителните за анти-
THSD7A резултати е 3.9%. Пациентите с ВМН и с ДН също бяха 
изследвани за наличие на антитела срещу THSD7A, но не получихме 
положителни резултати.  

Общ брой пациенти: n = 113 
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Фигура 8. Положителни резултати за аnti-THSD7A (%) при пациентите, 
отрицателни за аnti-PLA2R1 антитела 

Не се установиха пациенти с ПМН едновременно позитивни за аnti-
PLA2R1 и аnti-THSD7A антитела.  

Проведохме паралелно проучване, в което като критерий за включване 
на пациентите в проучването използвахме определените от нас референтни 
граници. В общата група определената от нас горна референтна граница на 
аnti-PLA2R1 антитела е 17.83 RU/ml и резултати ≥ от тази стойност се 
приеха за положителни. При използването на този критерий се потвърдиха 
данните, получени при използване на препоръчаната от производителя cut 
off стойност 20 RU/ml. 

Задача 6. Оценка на диагностичната надеждност на резултатите за 
anti-PLA2R1 

Статистическият анализ на данните във връзка с тази задача е 
извършен чрез програмата MedCalc v. 18.5, 2018 MedCalc Software. В него 
са включени общо 233 лица, от които 52 пациенти с ПМН, 12 с ВМН, 49 с 
ДН и 120 клинично здрави лица. Спазена е следната последователност при 
проучване на диагностичната надеждност на показателя аnti-PLA2R1: 

• Уточняване на двете групи лица – едната група включва здравите 
лица и пациентите без проучваното заболяване. Те са кодирани като 
отрицателни (0) за ПМН. Другата група включва пациентите с 
доказана ПМН. Те са кодирани като положителни (1).  

• Включване на получените резултати в четириклетъчна таблица, 
която съдържа броя на истински положителни (ИП), истински 
отрицателни (ИО), лъжливо положителни (ЛП) и лъжливо 

Anti-PLA2R1 
(+)

56%

Anti-PLA2R1 
(-)

44%

Anti-THSD7A (+)
8.70%
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отрицателни (ЛО). По този начин един резултат може да бъде ИП, 
ИО, ЛП или ЛО. 

• От включените в проучването 233 резултата, ИП са 29, ИО са 181, 
ЛП са 0 и ЛО са 23. Разпределението на данните в четириклетъчна 
таблица е представено на табл. 3. 

Таблица 3. Разпределение на ИП, ИО, ЛП и ЛО резултати от проучването 

 Заболяване 

 + - 

+ 
Нов показател 

- 

ИП (n = 29) ЛП (n = 0) 

ЛО (n = 23) ИО (n = 181) 

   

За да определим критичната стойност на аnti-PLA2R1, с помощта на 
която се разграничава наличието или отсъствието на ПМН, построихме 
ROC (receiver-operating characteristic) крива на показателя аnti-PLA2R1 
антитела и нейният 95% доверителен интервал (фиг. 9).  
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Фигура 9. ROC крива на показателя аnti-PLA2R1 антитела. ROC кривата е 
представена с червена непрекъсната линия, а със синя прекъсната линия е 
представен 95%-ния доверителен интервал  

При анализа на ROC крива се изчисли, че площта под кривата (AUC) е 
0.714, а cut off стойността за разграничаване на ПМН положителни от 
ПМН отрицателни пациенти е 19.84 RU/ml. 
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Обобщени данни за показателите на диагностичната надеждност: 
диагностична чувствителност (ДЧ), диагностична специфичност (ДС), 
диагностична ефективност (ДЕ), положителна предсказваща стойност 
(PPV) и отрицателна предсказваща стойност (NPV) на резултатите за аnti-
PLA2R1 антитела, както и за получената cut off стойност са представени на 
табл. 4. 

Таблица 4. Данни за диагностична надеждност на anti -PLA2R1 и за cut off 
стойността 
Показател ДЧ 

(95% ДИ) 
ДС 

(95% ДИ) 
ДЕ 

(95% ДИ) 
PPV NPV Cut off  

(95% ДИ) 
Аnti-PLA2R1 
(RU/ml) 

56% 
(41.33 –69.53) 

100% 
(97.98 – 100) 

90% 
(88.18 – 91.82) 

100% 88.73% 19.84 
(19.19 – 19.84) 

PPV – положителна предсказваща стойност; NPV – отрицателна предсказваща стойност 

Задача 7. Оценка на диагностичната надеждност на резултатите за 
anti-THSD7A  

За оценка на диагностичната надеждност на резултатите за anti-
THSD7A е използвана програмата MedCalc v. 18.5, 2018 MedCalc Software. 
Серумният титър на аnti-THSD7A е изследван чрез IIFT на фирмата 
EUROIMMUN. Изследвани са общо 134 лица, от които пациентите с 
бъбречни заболявания са 84, а контролната група включва 50 здрави лица. 
Групата с бъбречни заболявания включва пациенти с ПМН, които са 
отрицателни за anti-PLA2R1 (n = 23), с ВМН (n = 12) и с ДН (n = 49). 
Спазена е следната последователност при проучване на диагностичната 
надеждност на показателя anti-THSD7A: 

• Уточняване на двете групи лица – едната група включва здравите 
лица и пациентите без проучваното заболяване. Те са кодирани като 
отрицателни (0) за ПМН. Другата група включва пациентите с 
доказана ПМН. Те са кодирани като положителни (1).  

• Включване на получените резултати в четириклетъчна таблица, 
която съдържа съответно броя на ИП, ИО, ЛП и ЛО. По този начин 
един резултат може да бъде ИП, ИО, ЛП или ЛО. 

• От включените в проучването 134 резултата, ИП са 2, ИО са 111, ЛП 
са 0 и ЛО са 21. Разпределението на данните в четириклетъчна 
таблица са представени на табл. 5. 
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Таблица 5. Разпределение на ИП, ИО, ЛП и ЛО резултати от проучването 

 Заболяване 

 + - 

+ 
Нов показател 

- 

ИП (n = 2) ЛП (n = 0) 

ЛО (n = 21) ИО (n = 111) 

   

Обобщени данни за показателите на диагностичната надеждност на 
резултатите за аnti-THSD7A антитела са представени на табл. 6. 

Таблица 6. Данни за диагностична надеждност на аnti-THSD7A 

Показател ДЧ 
(95% ДИ) 

ДС 
(95% ДИ) 

ДЕ 
(95% ДИ) 

PPV NPV 

аnti-THSD7A 8.69%  
(6.52 – 10.86) 

100% 
(97.98 – 100) 

84.33% 
(82.63 – 86.03) 

100% 84.09% 

 

  



23 

ОБСЪЖДАНЕ 
1. Подбор на подходящи методи за определяне на anti-PLA2R1 и anti-

THSD7A  
Цел на клиничната лаборатория е да осигури достоверни лабораторни 

резултати, които да са в помощ на диагностичния процес, на терапията и 
проследяване на ефекта от лечението на пациента (Цветкова и сътр., 1998). 
Лабораторните тестове се различават по характеристиките на своята 
диагностична надеждност. Това поражда въпроса какъв тест трябва да 
изберем – по-чувствителен или по-специфичен? Идеалният случай би бил, 
ако лабораторният тест има по 100% диагностична чувствителност и 
специфичност. Всъщност избора на подходящ метод зависи от поставените 
диагностични цели. Тестове с висока чувствителност са скринингови и се 
прилагат при асимптоматични пациенти. Потвърждаващи тестове, 
доказващи наличието на дадено заболяване, изискват висока 
специфичност. 

1.1. Подбор на подходящи методи за определяне на anti-PLA2R1 
Известно е, че диагнозата на МН се основава на бъбречната биопсия, 

която се приема за „златен стандарт“. Тя обаче е инвазивен метод, който 
често се съпровожда от усложнения, като кървене и болка (Dimitrios-
Anestis и сътр., 2009) и по-рядко от инфекции или пунктиране на 
небъбречна тъкан (Parrish, 1992). В последните 10 – 15 год. се акцентира на 
ролята на anti-PLA2R1 в клиничното менажиране на MН, като се обръща 
внимание на нуждата от разработване на надеждни и лесно изпълними 
клинично-лабораторни методи за определяне на показателя (Hoxha и сътр., 
2013; Hosstra и сътр., 2012). 

Прегледа на повече от 300 научни публикации по темата на 
дисертационния труд показа, че в клинично-лабораторната практика 
съществуват качествени, полуколичествени или количествени методи за 
определяне на антитела срещу PLA2R1. Качествените методи биват 
микроскопски (поляризационна интерферометрия, флуоресцентна и 
електронна микроскопия) и разделителни техники като 
ултрацентрофугиране и уестърн блот анализ (WB). Към 
полуколичествените методи принадлежат микроскопски (флуоресцентна 
микроскопия) и разделителни техники (WB).  

Към момента за количествена оценка на резултатите за anti-PLA2R1 
се използват ELISA методи и хемилуминесцентен имуноанализ (ХЛИА). 
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Въведения през 2013 год. в лабораторната практика ELISA метод на 
фирмата EUROIMMUN AG позволява количествено определяне на 
серумната концентрация на човешките автоантитела от клас IgG срещу 
PLA2R1. Dähnrich и сътр. (2020) използват ХЛИА за определяне на 
серумната концентрация на anti-PLA2R1 антитела. В проведеното от тези 
изследователи клинично проучване са сравнени характеристиките на 
диагностичната надеждност на три метода: ХЛИА, ELISA и рекомбинатно 
клетъчен индиректен имунофлуоресцентен метод (RC-IFA). От получените 
данни за диагностичната чувствителност и диагностичната специфичност 
се вижда, че за диагнозата на ПМН, ХЛИА и RC-IFA имат по-висока 
чувствителност от ELISA, а специфичността на трите метода е почти 
еднаква. Недостатъци на ХЛИА са например високата себестойност на 
един анализ, използваните аналитични техники са затворена система и др. 
(Cinquanta и сътр., 2019). 

По-често в научната литература се срещат сравнителни клинични 
проучвания, в които са съпоставени диагностичните характеристики на 
трите доминиращи в практиката тестове за определяне на anti-PLA2R1 (Li 
и сътр., 2018): WB, индиректен имунофлуоресцентен метод (IIF) и ELISA. 
Данните от сравнителните проучвания на характеристиките на 
диагностичната надеждност на anti-PLA2R1 антитела са противоречиви. В 
една група проучвания се съобщава за близка диагностична 
чувствителност и специфичност между проучваните методи (Li и сътр., 
2018; Segarra-Medrano и сътр., 2014; Sjoerd и сътр., 2014). Според други 
проучвания диагностична чувствителност на IIF е по-висока в сравнение с 
тази на ELISA методите (Behnert и сътр., 2014). Има и трета група 
проучвания, според които ELISA и IIF методи притежават висока 
диагностична специфичност за диагнозата на ПМН (Ong и сътр., 2016), но 
получената диагностична чувствителност е по-ниска от съобщената в 
други проучвания (Segarra-Medrano и сътр., 2014; Timmermans и сътр., 
2014). 

В обобщение може да се посочи, че при избора на ELISA метода за 
определяне на концентрацията на anti-PLA2R1 следва да се имат пред вид 
следните негови предимства: 

• ELISA методът дава възможност за количествено определяне на 
серумната концентрация на anti-PLA2R1 (Li и сътр., 2018; Segarra-
Medrano и сътр., 2014; Sjoerd и сътр., 2014). 
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• Методът е изключително специфичен за разграничаване на ПМН от 
ВМН (Li и сътр., 2018; Ong и сътр., 2016; Sjoerd и сътр., 2014), най-
чувствителен при ново диагностицирани пациенти без 
имуносупресивна терапия (Li и сътр., 2018) и полезен при рутинно 
изследване на пациенти с нефротичен синдром (Sjoerd и сътр., 
2014). 

• С количественият ELISA метод може да се проследят промените в 
серумната концентрация на anti-PLA2R1 при прилагане на 
имуносупресивна терапия (Li и сътр., 2018), при проследяване на 
прогресията на заболяването (Li и сътр., 2018; Segarra-Medrano и 
сътр., 2014), при оценка на отговора на лечението и/или за прогноза 
на заболяването (Segarra-Medrano и сътр., 2014). 

• Серумната концентрация на anti-PLA2R1, изследвана чрез ELISA 
метода, може да бъде използвана при оценка на активността (Li и 
сътр., 2018) и тежестта на ПМН (Ong и сътр., 2016). 

• ELISA методът притежава потенциал за автоматизация, което го 
прави атрактивен за приложение в клинично лабораторната 
практика (Li и сътр., 2018).  

• Проучванията относно аналитичните характеристики на ELISA 
метода показват, че той е подходящ за клинично лабораторната 
практика (Anti-PLA2R ELISA (IgG), test instruction; Dähnrich и сътр., 
2013; Li и сътр., 2016; Obrisca и сътр., 2015). 

1.2. Подбор на подходящи методи на определяне на anti-THSD7A  
Като нов маркер за пръв път THSD7A е съобщен през 2014 г. от Tomas 

и сътр. Прегледа на научната литература показа, че съществуващите 
методи за определяне на anti-THSD7A антитела са качествени или 
полуколичествени. Към качествените методи принадлежат флуоресцентна 
микроскопия и разделителни техники (WВ и имунопреципитация). Към 
полуколичествените методи принадлежат флуоресцентната микроскопия и 
имуноблот анализа. До 2017 год. откриването на anti-THSD7A е било 
възможно само чрез използване на WВ (Hoxha и сътр.), който е много 
надежден и чувствителен, но тромав за изпълнение метод, обикновено 
приложим в специализирани лаборатории. RC-IFA за полуколичествено 
определяне на концентрацията на anti-THSD7A е въведен в клинично-
лабораторната практика през 2019 г. (Anti-THSD7A IIFT, test instruction). 
Направените клинични проучвания за оценка на диагностичната 
надеждност на RC-IFA и WВ показват разнопосочни резултати. Според 
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едни от тях диагностичната чувствителност и специфичност на RC-IFA  е 
по-добра от тази на WВ (Hoxha и сътр., 2017; Kalantari и сътр., 2017). 
Според други проучвания RC-IFA показва по-ниска диагностична 
чувствителност в сравнение с WВ анализа (92% спрямо 99.7%) (Wang и 
сътр., 2017). В нашето проучване за изследване на anti-THSD7A 
използвахме RC-IIFТ (EUROIMMUN AG, Germany) (Anti-THSD7A IIFT, 
test instruction). Производителят на тест набора е декларирал 93.2% 
диагностична чувствителност и 100% диагностична специфичност. 
Наскоро е съобщен и ELISA метод, с помощта на който се определя 
серумната концентрация на anti-THSD7A (Zaghrini и сътр., 2019). 
Установена е сходна диагностична чувствителност между ELISA и WB, 
както и значителна корелация между титрите на anti-THSD7A, определени 
чрез IIFT и концентрацията на anti-THSD7A, измерена с новият ELISA 
метод. 

В обобщение от прегледа на данните за методичните възможности за 
определяне на anti-PLA2R1 антитела се вижда, че ELISA методът има 
добри характеристики на диагностична надеждност, дава възможност за 
количествена оценка anti-PLA2R1 антитела и е лесен за изпълнение. RC-
IIFТ за определяне на anti-THSD7A антитела е сравнително нов метод, 
който е лесен за изпълнение, с къс инкубационен период. Определянето на 
двата показателя не изисква скъпо струваща апаратура.  

2. Референтни граници на серумен anti-PLA2R1 при клинично 
здрави възрастни лица от българска популация 

На XII конгрес на Скандинавското дружество по клинична химия и 
клинична физиология, проведен през 1969 год. в Хелзинки, докторът по 
медицина Gräsbeck и Saris (професор по медицинска химия) за пръв път 
представят концепцията за „референтни стойности“. Тази нова концепция 
се приема добре от скандинавското научно общество и още тогава е 
сформирана комисия по референтните стойности, а скоро след това към 
международната федерация по клинична химия (IFCC) се сформира 
експертен съвет по „референтни стойности“. Повече от четири десетилетия 
по-късно, Siest и сътр. (2013) определят развитието на теорията за 
референтните стойности като „незавършена симфония“.  

При търсене в системата Medline по ключови думи „reference limits“, 
„healthy individuals“, „anti-PLA2R1“ не намерихме данни за вече 
определени референтни граници на този показател. Също така не открихме 
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данни за определяне на референтни граници за anti-PLA2R1 автоантитела 
при лица от българската популация. 

При определяне на референтните граници на anti-PLA2R1 в нашия 
дисертационен труд стриктно сме се придържали към препоръките на 
експертните групи на IFCC (IFCC & CLSI EP28-A3c, 2010; PetitClere и 
сътр., 1984; Solbegr и сътр., 1983). Лицата от референтната група са 
подбрани по предварително определени точно описани критерии. Поради 
установеното негаусовото разпределение на данните за anti-PLA2R1, в 
нашето проучване са включени 120 клинично здрави лица (Цачев и сътр., 
2001; IFCC & CLSI EP28-A3c, 2010).  

Най-често в проучванията, при изучаване промените на anti-PLA2R1 
при ПМН или ВМН, за сравнение се използват контролни групи от здрави 
лица, като броя на лицата в тези групи силно варира и най-често е 
недостатъчен. Например в клинично проучване на Kim и сътр. (2015) 
концентрацията на anti-PLA2R1 антитела е определена в серума на 160 
пациенти след бъбречна биопсия, за сравнение е използвана контролна 
група от 12 здрави лица. В друго клинично проучване са изследвани общо 
119 пациенти, като за сравнение е използвана контролна група от 22 здрави 
лица (Liu и сътр., 2018). В проучване на Behnert и сътр. (2014) са 
изследвани серумни проби от 249 пациенти, както и 50 здрави контроли. 
Същият брой клинично здрави лица (n = 50) използват и Kaga и сътр. 
(2019) Подобен брой здрави лица за сравнение са съобщени при 
определяне на anti-PLA2R1 антитела и в други клинични проучвания при 
пациенти с МН (Cheng и сътр., 2018; Li и сътр., 2016). При всички тези 
проучвания концентрацията на anti-PLA2R1 антитела е определена с 
използваният и от нас ELISA тест (Euroimmun, Германия).  

Включените в нашето проучване лица от референтната група са 
подбрани по пол така, че няма статистически значима разлика в 
относителния дял на мъжете и жените. В редица проучвания, които 
използват за сравнение контролна група от здрави лица, липсват данни за 
разпределението на лицата по пол (Katsumata и сътр., 2020; Kim и сътр., 
2015; Li и сътр., 2022; Liu и сътр., 2018), в други броя на мъжете е по-голям 
от този на жените (Li и сътр., 2018; Li и сътр., 2016), а в трети 
съотношението мъже:жени е в полза на жените (Kaga и сътр., 2019). 

В нашето проучване възрастта на лицата от референтната група е 
между 20 и 67 години. Средната възраст на мъжете не се различава 
статистически значимо от тази на жените (Р = 0.260). И в други проучвания 
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подбора на лицата от контролната група е направен така, че няма 
статистически значима разлика в разпределението на лицата по възраст 
(Kaga и сътр., 2019; Li и сътр., 2018; Li и сътр., 2016). Има обаче 
проучвания, в които липсват данни за възрастта на контролите (Katsumata и 
сътр., 2020; Kim и сътр., 2015; Li и сътр., 2022; Liu и сътр., 2018).  

Лицата от нашето проучване предварително бяха инструктирани да 
останат при обичайния си режим на живот до вземането на биологичен 
материал. При вземане на биологичният материал сме спазвали 
стандартните изисквания.  

При прегледа на научната литература установихме, че в редица 
клинични проучвания данни за режима на живот на здравите лица, както и 
за спазените стандартни изисквания за получаването на биологичния 
материал липсват (Kim и сътр., 2015; Li и сътр., 2016; Li и сътр., 2022; Netti 
и сътр., 2019). За получаването на биологичния материал са използвани 
различни подходи. При едни от проучванията кръвта е взета в хода на 
бъбречната биопсия или преди започване на имуносупресивното лечение 
(Kim и сътр., 2015), при други – в рамките на една седмица от датата на 
бъбречна биопсия (Li и сътр., 2016), при трети биологичният материал е 
получен при първата консултация с нефролог (Behnert и сътр., 2014) и е 
съхраняван при температура -30°С (Kaga и сътр., 2019) или -80°С до 
извършване на анализа (Katsumata и сътр., 2020; Netti и сътр., 2019). 
Всичко това затруднява сравнимостта на получените резултати за anti-
PLA2R1 от различните проучвания. 

За количественото измерване на серумни anti-PLA2R1 антитела в 
нашето проучване използвахме ELISA метод на фирма EUROIMMUN, 
Germany. Определените от нас референтни граници на anti-PLA2R1 при 
клинично здрави лица от българската популация са: в общата група: 0.83 – 
17.83 RU/ml; в групата на мъжете: 0.48 – 18.88 RU/ml и в групата на 
жените: 0.60 – 18.82 RU/ml. Вижда се, че в общата група долната 
референтна граница на anti-PLA2R1 е малко по-висока в сравнение с тази 
на мъжете и на жените, а горната референтна граница е почти еднаква с 
тази на мъжете и жените.  

По-често в научните проучвания, при сравнение на данните на 
пациенти с ПМН, ВМН или друга МН с тези на здрави контроли, 
резултатите за anti-PLA2R1 се представят като „% отрицателни“ (Behnert и 
сътр., 2014; Kaga и сътр., 2019; Li и сътр., 2016; Li и сътр., 2022). В много 
малко на брой клинични проучвания стойностите на anti-PLA2R1 се 
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представят количествено в RU/ml като средни стойности. Например, в 
клинично проучване на Neto и сътр. (2020) при 19 здрави контроли, 
средната стойност на anti-PLA2R1 е 0.615 RU/ml с доверителен интервал 
(0.60 – 2.35 RU/ml). В друго проучване при 30 здрави лица е получена 
средната стойност 2.0 RU/ml с доверителен интервал (2.0 – 2.3 RU/ml) 
(Dhaouadi и сътр., 2020). В проучване на Li и сътр. (2018) е използвана 
контролна група от 53 здрави лица и е получена средната стойност на anti-
PLA2R1 9.02 RU/ml с доверителен интервал (5.67 – 14.1 RU/ml). 

В обобщение можем да кажем, че референтните граници на anti-
PLA2R1 се отнасят за нововъведен в клинично-лабораторната практика 
показател, което налага ползването на собствено изработени референтни 
граници. 

3. Влияние на факторите пол и възраст върху серумната 
концентрация на anti-PLA2R1 при клинично здрави лица 

Достоверността на клинично-лабораторните резултати е функция от 
влиянието на голям брой фактори, един от които е тяхната биологична 
вариация. В настоящото проучване си поставихме за цел да изучим 
влиянието на пола и на възрастта върху серумните концентрации на anti-
PLA2R1 при клинично здрави лица от българската популация. Подбраната 
от нас референтна група клинично здрави лица включва 59 мъже (49%) и 
61 жени (51%), като не се установи статистически значима разлика в 
относителния дял на двата пола, Р = 0.750. Данните от сравнителния 
анализ на серумната концентрация на anti-PLA2R1 между двата пола 
показа, че при мъжете тя е малко по-висока от тази при жените, но 
разликата не е статистически значима (8.13 ± 4.89 RU/ml спрямо 6.87 ± 
4.41 RU/ml, P = 0.160).  

Средната възраст на лицата от референтната група като цяло е 47.08 ± 
12.94 год., като тази на мъжете не се различава статистически значимо от 
тази на жените (t = 1.131; P = 0.260). Клинично здравите лица бяха 
разпределени в пет възрастови групи: 20 – 30 год., 31 – 40 год., 41 – 50 год., 
51 – 60 год., 61 – 67 год. Теста на Колмогоров-Смирнов показа нормално 
разпределение на данните за anti-PLA2R1 при всички възрастови групи 
(P > 0.05). Установихме, че средната концентрация на anti-PLA2R1 на 
възрастова група 20 – 30 год. се различава статистически значимо само при 
сравнение с три от останалите групи: 41 – 50 год. (P = 0.047); 51 – 60 год. 
(P = 0.004) и 61 – 67 год. (P = 0.044). При сравнение на групата 20 – 30 год. 
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с групата 31 – 40 год. не се установи статистически значима разлика (P = 
0.315). Съпоставката на anti-PLA2R1 между останалите възрастови групи 
не показа статистически значима разлика (P > 0.05). Прави впечатление по-
високата средна концентрация на anti-PLA2R1 в най-младата възрастова 
група от нашето проучване (20 – 30 год.), която намалява при останалите 
възрастови групи. 

При прегледа на научната литература във връзка с влиянието на пола 
и възрастта върху серумните концентрации на anti-PLA2R1 се вижда, че е 
проучвано влиянието на двата фактора при редица други клинично-
лабораторни показатели, като например алкална фосфатаза, аспартат 
аминотрансфераза, креатинин, лактатдехидрогеназа, пикочна киселина 
(Bailey и сътр., 2014); свързания със стареенето секреторен фенотип 
(Schafer и сътр., 2020); брой на човешките имунни клетки (Patin и сътр., 
2018); рецептор на ангиотензин конвертиращия ензим 2 (Gebhard и сътр., 
2020); естроген, тестостерон (DuPont и сътр., 2019); бета амилоид, тау-
протеин (Ferretti и сътр., 2018); кортизол, алдостерон, 
дехидроепиандростерон сулфат (Yiallouris и сътр., 2019) и др. Към 
момента обаче, не намерихме целенасочени проучвания за 
разпределението на серумната концентрация на anti-PLA2R1 по пол и по 
възраст при клинично здрави лица от различни популации. Няма данни за 
влиянието на пола и възрастта върху концентрацията на anti-PLA2R1 при 
българска популация. Прави впечатление, че в клиничните проучвания за 
сравнение се използват контролни групи от здрави лица, които включват 
мъже и жени на различна възраст, без да се обсъжда евентуалното влияние 
на пола и възрастта върху резултатите (Behnert и сътр., 2014; Dhaouadi и 
сътр., 2020; Kaga и сътр., 2019; Li и сътр., 2018; Li и сътр., 2016; Li и сътр., 
2022; Liu и сътр., 2018; Netti и сътр., 2019). 

В обобщение може да се посочи, че според получените от нас 
резултати полът е фактор, който не влияе върху серумната концентрация на 
anti-PLA2R1 при клинично здрави лица. Възрастта е фактор, който 
повлиява концентрацията на anti-PLA2R1, като средната стойност на anti-
PLA2R1 антитела е най-висока във възрастовата група 20 – 30 год. и 
намалява при останалите групи. Възрастовите различия не надминават 
определената от нас горна референтна граница и не се налага използването  
на референтни граници в отделните възрастови групи. 
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4. Серумна концентрация на anti-PLA2R1 при пациенти с ПМН, с 
ВМН и с ДН и клинично здрави лица 

Основно място в диагностиката и терапията на пациенти с МН заема 
разграничаването на първичните от вторичните форми. В тази връзка се 
използват данните от различни клинични, имунологични и хистологични 
анализи. Според данни от клинични проучвания има сигнификантна връзка 
между серумните anti-PLA2R1 антитела и MН, а положителната експресия 
на anti-PLA2R1 антитела е в съответствие с резултатите от бъбречната 
биопсия (Xi и сътр., 2016; по Wu и сътр., 2018). 

В настоящото проучване си поставихме за цел да сравним серумните 
концентрации на anti-PLA2R1 при пациенти с ПМН, ВМН, ДН, както и с 
тези на ЗК. Предположихме, че концентрацията на anti-PLA2R1 антитела в 
серум на пациенти с ПМН е по-висока от тази в другите групи и може да 
подобри диференциалната диагноза между тях. Общият брой на 
пациентите в нашето проучване е 113, разпределени по групи както следва: 
ПМН (n = 52); ВМН (n = 12) и ДН (n = 49). В трите групи относителният 
дял на мъжете е по-голям от този на жените. Всеки пациент е консултиран 
от нефролог, а диагнозата МН е потвърдена с бъбречна пункционна 
биопсия. Броят на здравите лица, включени в изследването, е n = 50. 
Разпределението на лицата от тази група по пол и възраст не показа 
статистически значима разлика (Р = 0.872 и съответно Р = 0.055). 
Получените резултати са представени като средна стойност и медиана. 

Установихме, че групите ПМН, ВМН, ДН и ЗК се различават 
статистически значимо по средната концентрация на аnti-PLA2R1, Р < 
0.0001. При проведения от нас сравнителен анализ, поради негаусовото 
разпределение на данните, сме сравнявали медианите на аnti-PLA2R1 
антитела. Установихме, че в сравнение със ЗК, лицата с ПМН имат 
статистически значимо по-висока медиана (4.82 RU/ml спрямо 
34.92 RU/ml, P = 0.001), а при пациентите с ДН тя е по-ниска (4.82 RU/ml 
спрямо 2.08 RU/ml, P = 0.002). Стойностите на аnti-PLA2R1 на пациентите 
с ВМН и ЗК не се различават статистически значимо (2.87 RU/ml спрямо 
4.82 RU/ml, P = 0.187). 

Подобни на нашите резултати от сравнителното проучване на 
концентрацията на серумните anti-PLA2R1 антитела между пациенти с 
различни видове МН и ЗК са съобщени от Liu и сътр. (2018) при 
119 пациенти с ПМН (n = 57) и не-ПМН (n = 62). В групата с не-ПМН са 
включени пациенти с ВМН и ДН. За сравнение е използвана контролна 
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група от 22 ЗК. Серумната концентрация на аnti-PLA2R1 също е измерена с 
ELISA метод (EUROIMMUN). Установена е статистически значимо по-
висока медиана на аnti-PLA2R1 в групата с ПМН в сравнение с тази на ЗК 
(36.6 RU/ml спрямо 1.7 RU/ml, Р < 0.05), групата с ДН има по-ниска 
медиана от ЗК (Р = 0.002), а пациентите с ВМН и ЗК не се различават по 
медианата на аnti-PLA2R1 (Р = 0.193). В клинично проучване на Li и сътр. 
(2018) при пациенти с ПМН (n = 113), ВМН (n = 34) и ЗК (n = 53) са 
установени по-високи концентрации на аnti-PLA2R1 в групата с ПMН 
(78.2 RU/ml) в сравнение с ВMН (1.85 RU/ml) и със ЗК (9.02 RU/ml), Р < 
0.05. Huang и сътр. (2021) съобщават за по-висок серумен титър на аnti-
PLA2R1 в групата с ПМН (n = 155) в сравнение със ДН (n = 183) и ЗК (n = 
19): 68.80 RU/ml спрямо 0.61 RU/ml и 68.80 RU/ml спрямо 0.615 RU/ml 
съответно. 

В нашето проучване сравнихме концентрацията на аnti-PLA2R1 между 
трите патологични групи. Прави впечатление получена от нас значително 
по-висока стойност на медианата на антителата срещу PLA2P1 при 
пациентите с ПМН в сравнение с ВМН (34.92 RU/ml спрямо 2.87 RU/ml, 
Р = 0.015) и с ДН (34.92 RU/ml спрямо 2.08 RU/ml, Р = 0.001). Не 
установихме разлика при сравнение на антителата срещу PLA2P1 между 
ВМН и ДН (Р = 0.191). Подобни резултати откриваме в сравнително малък 
брой клинични проучвания, използвали същия ELISA метод. В клинично 
проучване на Wu и сътр. (2018) са включени 164 пациенти, от които 64 
пациенти с ПМН; 40 пациенти с ВМН и 60 пациенти с ДН. Серумният аnti-
PLA2R1 в ПМН групата е сигнификантно по-висок в сравнение с този на 
ВМН и ДН (P < 0.05). Авторите правят извода, че серумната концентрация 
на аnti-PLA2R1 антитела точно разграничава MН от не-MН, което е важно 
с оглед диференциалната диагноза между ПМН и ВМН.  

Porcelli и сътр. (2020) изследват концентрацията на аnti-PLA2R1 при 
459 биопсирани пациенти: 126 с ПМН и 369 с не-ПМН. Съотношението 
между мъже и жени в двете групи е в полза на мъжете. Установена е 
сигнификантно по-висока медиана на аnti-PLA2R1 в ПМН групата от тази 
на не-ПМН групата (42 RU/mL с доверителен интервал 4.50 RU/mL – 
146.80 RU/mL спрямо 2 RU/mL с доверителен интервал 1.70 RU/mL – 2.00 
RU/mL; P < 0.0001).  

Много интересно е проучването на Li и сътр., (2022), което обхваща 
670 биопсирани пациенти разделени в две големи групи: с ПМН (n = 374) и 
с не-ПМН (n = 296). Mедианата на аnti-PLA2R1 в групата с ПМН е 
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статистически значимо по-висока от тази на не-ПМН групата, (Р < 0.001). 
С цел да се изследва разпределението на аnti-PLA2R1 в групата с не-ПМН, 
тя е разделена допълнително на 7 подгрупи. Установено е, че в сравнение с 
всички седем подгрупи, медианата на аnti-PLA2R1 на групата с ПМН е 
значително по-висока, а разликите са статистически значими (Р < 0.001).  

В обобщение, получените от нас данни показват, че пациентите с 
ПМН имат статистически значимо по-висока концентрация на аnti-PLA2R1 
в сравнение с пациентите с ВМН, с ДН и със ЗК. Пациентите с ВМН не се 
различават от ЗК по стойностите на аnti-PLA2R1, а при пациентите с ДН те 
са по-ниски. Това е в съответствие с изказаното в някои научни 
проучвания разбиране, че серумната концентрация на аnti-PLA2R1 
антитела може да бъде използвана за разграничаване на ПМН от ВМН и 
ДН. 

5.  Процент на положителните резултати за аnti-THSD7A при 
пациенти с ПМН, с ВМН и с ДН 

Счита се, че ПМН е една от най-честите причини за развитие на 
първичен нефротичен синдром при възрастни пациенти, която през 
последните години показва нарастваща тенденция на заболеваемост (Ren и 
сътр., 2018). Предполага се, че автоимунният механизъм на заболяването е 
свързан с образуването на автоантитела насочени срещу двата антигена – 
PLA2R1 и THSD7A, които са трансмембранни протеини, експресирани по 
повърхността на подоцитите. При прегледа на повече от 300 научни 
публикации ние установихме, че към момента има публикувани данни за 
разпространението на аnti-THSD7A антитела сред различните популации, 
но липсват данни за разпространението на аnti-THSD7A антитела сред 
българската популация. 

Целта на настоящата задача бе да се определи процента на 
положителните резултати за аnti-THSD7A при пациенти с ПМН, с ВМН и с 
ДН. Групата с ПМН включва 52 пациенти (32 мъже и 20 жени; 
съотношение мъже:жени 1.6:1). Средната възраст на мъжете не се 
различава от тази на жените (P = 0.710). Установихме, че в групата с ПМН 
29 от пациентите (56%) са положителни за аnti-PLA2R1 антитела, а 23 от 
тях (44%) са отрицателни. В групата на пациентите, отрицателни за аnti-
PLA2R1 антитела, определихме титъра на аnti-THSD7A, като използвахме 
непряк имунофлуоресцентен метод (Anti-THSD7A IIFT, IgG, 
EUROIMMUN, Lübeck, Германия) и епифлуоресцентен микроскоп 
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(OMAX, Китай). Анализа на получените резултати показа, че от всички 
пациенти с ПМН (n = 52), положителни за аnti-THSD7A антитела са 3.9%. 
В групата на пациентите с ПМН, отрицателни за аnti-PLA2R1 антитела (n = 
23), положителни за аnti-THSD7A антитела са 8.7%. Пациентите с ВМН и с 
ДН също бяха изследвани за аnti-THSD7A антитела. При всички лица от 
тези групи получихме отрицателни резултати.  

Според някои клинични проучвания разпространението на аnti-
THSD7A антитела се движи в диапазона от 1 до 10% (Ren и сътр., 2018). В 
клинично проучване на Wang и сътр. от 2017 год. са изследвани общо 776 
пациенти от които 578 са с ПМН, доказана с бъбречна биопсия, 114 са с 
ВМН, 64 са с ДН и 20 лица са ЗК. Титърът на аnti-THSD7A е оценен с IIFT 
на фирмата EUROIMMUN. Установено е, че в групата с ПМН 394 (68%) от 
пациентите са положителни аnti-PLA2R1 и 184 (32%) от пациентите са 
отрицателни за аnti-PLA2R1. Лицата, отрицателни за аnti-PLA2R1 са 
изследвани аnti-THSD7A антитела. При 8 (4.4%) от тях е установен 
положителен резултат или 1% от пациентите с ПМН (n = 578). В групата с 
ДН и ЗК не се откриват пациенти положителни за аnti-PLA2R1 (n = 0) или 
аnti-THSD7A (n = 0). В сравнение с данните от това проучване, получените 
от нас положителни резултати за аnti-THSD7A антитела са по-високи както 
в общата група с ПМН (1% спрямо 3.9%), така и в групата на аnti-PLA2R1 
отрицателните пациенти (4.4% спрямо 8.5%). 

През същата година в клинично проучване Hoxha и сътр. получават 
резултати близки до нашите. В него са включени три кохорти от пациенти 
с общ брой 1276: ретроспективна хамбурска кохорта (n = 345), 
проспективна хамбургска кохорта (n = 689) и ретроспективна бостънска 
кохорта (n = 242). Всички серуми, както аnti-PLA2R1 позитивните, така и 
аnti-PLA2R1 негативните от трите кохорти, са тествани за наличие на аnti-
THSD7A антитела чрез IFT. Според получените резултати, в 
проспективната хамбурска кохорта 2.6% от всички пациенти или 10.5% от 
аnti-PLA2R1 негативните са положителни за аnti-THSD7A антитела; в 
ретроспективна хамбурска кохорта 2.9% от всички пациенти или 11.7% от 
аnti-PLA2R1 негативните са положителни за аnti-THSD7A антитела. За 
бостънската кохорта са получени малко по-високи резултати – 4.5% от 
всички пациенти или 12.4% от аnti-PLA2R1 негативните са положителни за 
аnti-THSD7A антитела. Нашите резултати са близки до тези получени в 
двете хамбургски кохорти (3.9% спрямо 2.6% и 3.9% спрямо 2.9% в общата 
ПМН група; 8.5% спрямо 10.5% и 8.5% спрямо 11.7% от аnti-PLA2R1 
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негативните). Спрямо бостънската кохорта сме получили малко по-ниски 
резултати (3.9% спрямо 4.5% в общата ПМН група; 8.5% спрямо 12.4% от 
аnti-PLA2R1 негативните). 

През 2018 год. Ren и сътр. правят систематичен преглед и мета анализ 
на данните от научни публикации и реферати, при които са отчетени 
THSD7A положителните резултати при ПМН, като са използвали английска 
и китайска база данни, по ключови думи „THSD7A“ или „тромбоспондин 
тип 1 съдържащ 7А протеин“. За целите на мета анализът е използван 
процента на пациентите с ПМН, положителни за THSD7A. Изследването 
включва 4121 участници от 10 проучвания. Данните, представени в 
обобщен вид показват, че разпространението на аnti-THSD7A е 3% 
(доверителен интервал: 3% – 4%) от всички пациенти с ПМН и 10% 
(доверителен интервал: 5% – 16%) от аnti-PLA2R1 отрицателните 
пациенти. Авторите са разделили проучванията на две подгрупи, като 
критерий за подразделянето е обем на извадката < или > 100. 
Допълнителният анализ на подгрупите е установил, че честотата на 
пробите, положителни за аnti-THSD7A е по-висока в малките по обем 
проучвания (6%) в сравнение с тези с по-голям обем (Р < 0.05). Най-ниски 
резултати за разпространението на аnti-THSD7A се съобщават при 
китайци: 0.7% от всички пациенти с ПМН или 7.5% от аnti-PLA2R1 
негативните са положителни за аnti-THSD7A антитела (Lin и сътр., 2016). 
Най-високо разпространение е съобщено при изследване на японци: 9.1% 
от всички пациенти или 19.2% от аnti-PLA2R1 негативните са положителни 
за аnti-THSD7A антитела (Tomas и сътр., 2016, Wang и сътр., 2017). Нашите 
данни са съпоставими с данните за разпространението на показателя при 
европейската популация (Hoxha и сътр., 2017, Ren и сътр., 2018). 

За пръв път през 2016 год. в научната литература се съобщава за 
пациенти, положителни както на аnti-PLA2R1 антитела, така и на аnti-
THSD7A антитела (Lin и сътр., 2016). Една година по-късно Wang и сътр. 
докладват за двама двойно положителни пациенти, които представляват 
0.3% от пациентите с МН. В нашето изследване не установихме двойно 
позитивни резултати и при трите пациентски групи.  

В обобщение нашето проучване установи, че част от отрицателните за 
аnti-PLA2R1 пациенти са положителни за аnti-THSD7A. Използването на 
двата показателя като диагностични биомаркери ще допринесе за по-
детайлната оценка на клиничното състояние на пациентите с ПМН. 
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6.  Диагностична надеждност на резултатите за anti-PLA2R1 

Използването на ELISA метод за определяне на серумните anti-PLA2R 
антитела осигурява количествена оценка на получените резултати. От 
друга страна е налице известната субективност при интерпретация на 
данните от IIF. Всичко това прави ELISA метода предпочитан в рутинната 
лабораторна практика. При оценката на един нов метод, респ. показател, е 
необходимо да бъде оценена неговата диагностичната надеждност. По този 
начин, чрез изчисляване на определени критерии, се прави извод за 
способността на метода вярно да отразява истинското състояние на 
пациента (наличие или отсъствие на патология).  

В настоящото проучване си поставихме за цел да оценим 
диагностичната надеждност на резултатите за аnti-PLA2R1. Изследвани са 
общо 231 лица, от които ЗК (n = 120), пациенти с ПМН (n = 52), с ВМН 
(n = 10) и с ДН (n = 49). В резултат на проведените изчисления получихме 
следните стойности за критериите на диагностичната надеждност за този 
показател: ДЧ – 56%; ДС – 100%; ДЕ – 90%; PPV – 100%; NPV – 89%. 
Построена е ROC крива и определена площ под кривата (AUC) 0.714, 
както и cut off стойност 19.84 RU/ml за разграничаване на ПМН 
положителни от ПМН отрицателни пациенти. Получената от нас cut off 
стойност е много близка до съобщената от фирмата Euroimmun (20 RU/ml). 
При тази cut off стойност, определената от нас ДС на аnti-PLA2R1 съвпада 
напълно със съобщената от производителя на тест-набора (ДС е 100%). 
Подобни на нашите данни за ДС и ДЧ са получени в съвременно 
проучване на Porcelli и сътр. (2020), проведено сред голяма италианска 
мултицентрова кохорта. Обхванати са пациенти с ПМН, доказана с 
бъбречна биопсия, и пациенти с други бъбречни заболявания. Основната 
цел на това проучване е да се определи оптималната cut off стойност за 
разграничаване на ПМН положителни от ПНМ отрицателни резултати. 
Включени са общо 495 пациенти, от които с ПМН (n = 126) и с не-ПМН 
(n = 369). Всички пациенти включени в това проучване, както и тези в 
нашето, са изследвани преди провеждане на имуносупресивна терапия. Те 
установяват следните стойности за диагностичната надеждност на 
резултатите: ДЧ – 61%, ДС – 100%, ДЕ – 90%, PPV – 100% и NPV – 89%. 
Построена е ROC крива и е определена AUC – 0.938. Много близки до 
нашите са определените от тези изследователи стойности за PPV и NPV – 
100% спрямо 99% и 89% спрямо 88% съответно. Определената в това 



37 

проучване ДЧ е малко по-висока от тази в нашето проучване – 61% спрямо 
56%, а площта под кривата –  0.938 спрямо 0.714.  

В проучването на Porcelli и сътр. (2020) се посочва, че диагностичната 
надеждност на показателя аnti-PLA2R1 антитела варира в зависимост от 
приетата cut off стойност. За изясняване на този важен въпрос, както и за 
хармонизиране на резултатите, те правят преглед на редица други 
проучвания, в които е използван същият ELISA метод и cut off стойност 

20 RU/ml (Behnert и сътр., 2014; Dou и сътр., 2016; Hoxha и сътр., 2014; 
Timmermans и сътр., 2014; Li и сътр., 2018; Katsumata и сътр., 2020). 
Анализът на данните е показал, че при използването на тази cut off 
стойност, средната ДЧ е 65.5%, а ДС 98.4%. Вижда се, че при сравнение на 
тези обобщени данни с получените от нас е налице много близка ДС 
(98.4% и 100% съответно) и близка ДЧ (65.5% и 56% съответно). В същото 
проучване, с цел определяне на ДЕ на метода, е направен опит да се 
определи оптималната cut off стойност, като са използвани други cut off 
стойности, различни от 20 RU/ml (например 2.0 RU/ml, 2.7 RU/ml, 
14 RU/ml и 40 RU/ml). Най-висока ДС е постигната при cut off стойност 
14 RU/ml (99.7% RU/ml), а оптимална ДЧ при cut off стойност от 2.7 RU/ml 
(83.3% RU/ml). По този начин в зависимост от клиничните нужди, 
нефролозите могат да използват стойности ≥ 14 RU/ml за потвърждение 
диагноза ПМН, а стойности между 2.7 и 14 RU/ml, макар и не напълно 
специфични, като силно предсказващи ПМН.  

Количественото определяне на аnti-PLA2R1 антитела се счита за 
надежден серумен биомаркер за диагнозата на ПМН, но съобщените в 
научната литература данни за неговата диагностичната надеждност са 
противоречиви (Li и сътр., 2018; Porcelli и сътр., 2020). С цел определяне 
на диагностичната надеждност на резултатите за аnti-PLA2R1 антитела, в 
Европа са проведени клинични проучвания сред немска (Behnert и сътр., 
2014), холандска (Timmermans и сътр., 2014), гръцка (Provatopoulou и 
сътр., 2019) и испанска (Segarra-Medrano и сътр., 2014) популации. Прави 
впечатление, че в част от тези проучвания са включени малко на брой 
пациенти. Съобщените данни са непълни, а при сравнение резултатите, 
както по между им, така и с получените от нас, има разлики.  

Така например  Timmermans и сътр. (2014) с цел да се подобри ДЧ на 
използвания ELISA метод без да се променя ДС използват по-ниска cut off 
стойност (2 RU/ml) от препоръчаната от производителя на тест-набора (20 
RU/ml). Изследвани са 142 холадски пациенти, от които с ПМН (n = 109), с 
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ВМН (n = 16) и ДН (n = 17). Получена е ДЧ 72%, ДС 97%, PPV 99% и NPV 
51%, като липсват данни за ДЕ и AUC. В сравнение с резултатите на  
Porcelli и сътр. (2020), които използват същата cut off стойност (2 RU/mL), 
Timmermans и сътр. (2014) получават по-ниска ДЧ (100% спрямо 72%) и  
NPV (100% спрямо 51%) и по-висока ДС (45% спрямо 97%) и PPV (38% 
спрямо 99%). 

Подобно ретроспективно проучване е проведено от Provatopoulou и 
сътр. (2019) сред гръцка популация, което включва общо 59 пациенти, от 
които с ПМН (n = 33) и не-ПМН група (n = 26). При използването на cut off 
стойност 20 RU/mL е получената по-ниска ДЧ в сравнение с нашата (48.5% 
спрямо 56%). Липсват данни за ДС, за ДЕ, за PPV, за NPV и AUC. С цел 
изследване на промяната на ДЧ при използване на по-ниска cut off 
стойност (2 RU/mL) от препоръчаната от производителя, те установяват, че 
това води до по-висока ДЧ (58%).  

Клинично проучване на Behnert и сътр. (2014) сред германска 
популация включва 157 пациенти с ПМН (диагнозата е потвърдена с 
биопсия), 92 пациенти с ДН и 50 ЗК. При cut off стойност 20 RU/mL ДЧ е 
82%, ДС – 90% и AUC 0.940. Липсват данни за ДЕ, PPV, NPV. В сравнение 
с нашите данни, тези изследователи установяват по-висока ДЧ, по-голяма 
AUC и по-ниска ДС. При използване на cut off стойност от 14 RU/mL са 
получени стойности за диагностичната надеждност, близки до съобщените 
при cut off 20 RU/mL. В това проучване пациентите с ДН са почти два пъти 
повече от тези в нашата група (92 спрямо 49), а включените  нозологични 
единици са по-малко (3 спрямо 10). Въз основа на данните от проучването 
е направен извода, че ДЧ, ДС и корелацията между ELISA метода и други 
имунотестовете за определяне на аnti-PLA2R1 антитела се увеличават при 
прилагане на по-ниска cut off стойност. 

При прегледа на научните проучвания, при които се анализират 
критериите на диагностичната надеждност на резултатите за серумния аnti-
PLA2R1 се вижда, че голям брой от тях са проведени от азиатски 
изследователи (Dou и сътр., 2016; Li и сътр., 2018; Li и сътр., 2016; Liu и 
сътр., 2018; Li и сътр., 2020). Прави впечатление, че съобщените в тях 
данни също са доста разнообразни. Например в клинично проучване на 
Dou и сътр. (2016) са изследвани 229 китайски пациенти, от които с ПМН 
(n = 118) и не-ПМН (n = 111). Получените данни за ДЧ и ДС при cut off 
стойност 20 RU/mL са близки до нашите (за ДЧ 60% спрямо 56%; за ДС 
97% спрямо 100% съответно), а AUC е по-голяма в сравнение с нашата 
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(0.870 спрямо 0.714). Липсват данни за ДЕ, PPV и NPV. В допълнение, в 
това проучване са анализирани данните за ДЧ и ДС при cut off стойност 14 
RU/mL и 40 RU/mL и получават ДЧ 65% и 46% съответно, и ДС 97% и 
97% съответно. При cut off стойност 14 RU/mL получените ДЧ и ДС от 
Dou и сътр. (2016) са близки до тези на Porcelli и сътр. (2020), (65% спрямо 
63%; 97% спрямо 100%), а в сравнение с Behnert и сътр. (2014) за ДЧ са 
получили по-ниски стойности (65% спрямо 86%), а за ДС по-високи (97% 
спрямо 85%). Според Dou и сътр. (2016) с повишаване на cut off стойността 
ДЧ на метода намалява, а ДС не се променя. 

Две клинични проучвания сред японци, показват сходни по между си 
резултати за ДЧ (50.00% и 52.17%), ДС (100%) и PPV (100%), различни за 
NPV (53% спрямо 74%) и липсват данни за ДЕ и AUC (Hihara и сътр., 
2016; Katsumata и сътр., 2020). Нашите данни за ДС и PPV са същите като 
при тези две проучвания, но ние получаваме по-висока ДЧ (56% спрямо 
50.00% и 52.17%) и NPV (89% спрямо 53% и 74%).  

Hill и сътр. (2016) са изследвали разпространението на аnti-PLA2R1 
антитела при австралийски пациенти с ПМН (n = 21) и с ВМН (n = 19) и са 
установили ДЧ – 81% и ДС – 100%. Липсват данни за ДЕ, PPV, NPV и 
AUC. През същата година Ong и сътр. (2016) при пациенти с ПМН (n = 61) 
и с ВМН (n = 6) съобщават ДЧ – 25% и ДС – 100%. Липсват данни за ДЕ, 
PPV, NPV и AUC. Впечатление прави голямата разликата в двете 
проучвания по отношение на ДЧ (81% спрямо 26%) и идентичната ДС 
(100%). Спрямо нашите резултати се наблюдава съвпадение при 
стойността за ДС (100%), а за ДЧ нашият резултат е по-нисък в сравнение 
с първото проучване (56% спрямо 81%) и по-висок спрямо второто (56% 
спрямо 26%).  

В обобщение можем да кажем, че според данните от настоящото 
проучване, ELISA методът за определяне на аnti-PLA2R1 антитела показва 
добри характеристики на диагностичната надеждност. Получена е ДС – 
100% и PPV – 100%, както и много добра ДЕ – 90% и NPV – 89% на 
резултатите. Получените от нас данни за ДС и ДЕ на метода показват, че 
резултатите за аnti-PLA2R1 могат да бъдат използвани в клиничната 
практика за поставяне на диагнозата на тежко и трудно лечимо заболяване, 
чието лечение е съпроводено със сериозни странични прояви, каквото е 
ПМН. 
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7.  Диагностична надеждност на резултатите за anti-THSD7A  

През последните години нараства клиничното значение от 
определянето на серумните концентрации на анти-PLA2R1. Наскоро при 
пациенти с ПМН Tomas и сътр. (2014) описват THSD7A като нов целеви 
антиген за поставяне на диагнозата. Първоначално за определяне на аnti-
THSD7A антитела е използван WВ метод, който е надежден, но много 
бавен и е прилаган основно за научни цели (Tomas и сътр., 2014). По-късно 
за определяне на титъра на аnti-THSD7A антитела е разработен IIFT 
(EUROIMMUN, Lübeck, Германия).  

Определянето на аnti-THSD7A е сравнително нов показател, който към 
момента не се прилага широко в клинично-лабораторната практика. 
Прегледа на научната литература показа, че клиничните проучвания, при 
които се прави оценка на промените на аnti-THSD7A при МН, са много 
малко. Неговата роля за диагнозата, прогнозата и лечението на ПМН все 
още не са напълно изяснени (Tomas и сътр. (2016).  

В настоящото проучване си поставихме за цел да оценим 
диагностичната надеждност на резултатите за anti-THSD7A получени с 
IIFT. Изследвани са общо 134 лица, от които ЗК (n = 50), пациенти 
отрицателни за anti-PLA2R1 (n = 23), с ВМН (n = 12) и с ДН (n = 49). 
Получените от нас данни за критериите на диагностичната надеждност 
показват ДЧ – 8.69%; ДС – 100%; ДЕ – 84.33%; PPV – 100%; NPV – 
84.09%. Данните за 100% ДС, получени от нас, съвпадат с данните на Lin и 
сътр. (2016), които при пациенти с ПМН потвърдена с бъбречна биопсия 
(n = 195), с не-ПМН (n = 70) и 50 ЗК. Съобщават ДЧ – 1.47%, която е по-
ниска от определената от нас (8.69%). Липсват данни за ДЕ, PPV и NPV.  

Диагностичната надеждност на резултатите за anti-THSD7A антитела, 
получени с IIF метода, е оценена в проучване на Wang и сътр (2017). В него 
са включени 776 китайски пациенти, от които 578 с ПМН, 114 с ВМН, 64 с 
ДН и 20 ЗК. Много близки до нашите резултати са получени за ДС и PPV 
(99.49% и 88.89% съответно), а за ДЧ, ДЕ и NPV са получени по-ниски от 
нашите стойности (4.35%, 53, 66% и 52.81% съответно) (Wang и сътр 
(2017). 

Battaini и сътр. (2021) изследват диагностичната надеждност на 
резултатите за anti-THSD7A антитела чрез IIFT (EUROIMMUN). При 59 
бразилски пациенти (29 с ПМН и 30 с ДН) и при всички получават 
отрицателни резултати за anti-THSD7A. Според изследователите, този 
резултат се дължи на малкия брой изследвани лица в проучването и 
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ниската ДЧ на метода (която по литературни данни варира от 3% за Европа 
и САЩ до 9% за Япония). 

В обобщение, получените от нас данни за 100% ДС и 100% PPV, както 
и 84.33% ДЕ и 84.09% NPV показват много добрата диагностична 
надеждност на резултатите за anti-THSD7A антитела, получени с IIF 
метода.  
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ИЗВОДИ 

1. Референтните граници на anti-PLA2R1, изчислени съобразно вида на 
разпределение на резултатите, могат да служат като надеждно 
средство за сравнение при клиничната оценка на пациентите със 
съмнение за мембранозна нефропатия.  

2. Полът не е фактор, който повлиява статистически значимо серумната 
концентрация на anti-PLA2R1. Поради това не е необходимо 
формиране на референтни граници по пол. 

3. Установените възрастови разлики в серумната концентрация на anti-
PLA2R1 са значими при сравняване на резултатите на 20–30-
годишните лица с тези на лицата от 41 до 67 г.  

4. Пациентите с ПМН имат сигнификантно по-висока серумна 
концентрация на anti-PLA2R1 от ЗК и от пациентите с ВМН и ДН. 
Серумната концентрация на аnti-PLA2R1 антитела може да бъде 
използвана в диагностиката на ПМН, като позволява да се разграничи 
ПМН от ВМН и ДН.  

5. В нашето изследване не установихме двойно позитивни резултати за 
аnti-PLA2R1 и аnti-THSD7A антитела при трите пациентски групи 
(ПМН, ВМН и ДН). 

6. ELISA методът за количествено определяне на аnti-PLA2R1 антитела е 
с добри диагностични характеристики – специфичност, 
чувствителност, ефективност, положителна предсказваща стойност и 
отрицателна предсказваща стойност. Това прави метода подходящ за 
използване в ежедневната лабораторна практика.  

7. Определената от нас cut off стойност на аnti-PLA2R1 максимално 
сигурно разграничава пациентите с ПМН от останалите форми на МН 
и може да бъде използвана за поставяне на диагнозата на ПМН.  

8. IIF методът за определяне на anti-THSD7A антитела e с добри 
характеристики на диагностичната надеждност на резултатите и 
позволява специфично определяне на циркулиращите anti-THSD7A 
антитела при пациенти с ПМН. 
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9. Установихме, че 8.7% от пациентите, отрицателни за аnti-PLA2R1 
антитела, са положителни за аnti-THSD7A. Едновременното 
използване на ELISA метода за количествено определяне на аnti-
PLA2R1 антитела и на IIF метода за определяне на anti-THSD7A 
антитела дава възможност за по-детайлна оценка на пациентите с 
ПМН като тежко и трудно лечимо заболяване. 
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ПРИНОСИ 

I. Приноси с научно-теоретичен характер 

1. За пръв път в България се прави комплексно и задълбочено проучване 
за промените на anti-PLA2R1 и на anti-THSD7A антитела при 
пациенти с различни форми на мембранозна нефропатия.  

2. За пръв път у нас са публикувани данни за влиянието на пола и 
възрастта върху серумните концентрации на anti-PLA2R1 при 
клинично здрави лица от българска популация. 

3. За пръв път у нас е проучен процента на пациентите, положителни за 
aнти-THSD7A при лица от българската популация. 

II. Приноси с приложен характер 

1. За пръв път в България са определени референтни граници на anti-
PLA2R1 в серум от клинично здрави лица. 

2. За пръв път у нас в клинично-лабораторната практика е въведен RC-
IIFТ за определяне на серумни anti-THSD7A антитела. 

3. За пръв път в България се разглежда мястото и се определи значението 
на показателите anti-PLA2R1 и aнти-THSD7A за диагнозата на ПМН. 

4. Определена е cut off стойност на серумния anti-PLA2R1, която може 
да се използва за надеждно разграничаване на пациенти с ПМН от 
такива с други нефропатии. 
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